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 2041 2םװ אסאמ ת 0 טא ךעאע

 אסאמ 4 2
 אסזנע8 מע = 1

 לד. סס0אטעתפאצזנזסאגע  וזאזתז אז

 געזדדטידיד 1

 6006 זמסזימ1מ2.

 6006 60 6מ18.-

.5880068 6004 

 םפסקצ 801168ץצ.

 םסש 8ֲיס ץסט?

 ףמהמ; ץסט, טסַײצ 6611 .

 חסא 18 ץסטגַײ 7

80=+ 

 סטד-אסתסשא (סעסמ 6מ1661188) .

 6סױיא סטאז (טפסמ 6מ66י126) .

 6טי-סמ 4859 .

 ססי-צסאיזעט

 דס8 עזקאמםדיש (עזאאמיי זם)?*

 2 םתאמ / ?עצעה 607.

 ט08 עתאמז תאצא ( אצדימ) עסיתפת?*

 אד 5806

 * ףווּס ?סנױמ 1מ ק8דיסמסמס868 18 3864 88 986 201166 86 ק1ט1
 +סדױװג



 ַאזַא ,זַא ,עטַאס ,טגָאז ,עבָאב;

 םסש 18 עסט 7

886 18 611 . 

 םסש 18 ץסג/ 7?

6 18 6611. 

 םסשא 18 ץסטז 486286817?

 586 18 תס? ש611 .

18 836 7? 

 68, 886 18 טסײז 111.

 עג 86 886 116 גמ 7?

 768, 846 זחוגפס 116 18 064.

 1 תט80 20 תסוװז.

.20 90 6106 18 10 ,68 

 86 ש611.

 ת668148 סוג.

6006 487. 

6006 8880068. 

 םבסמצ 8011689צ.

 םשד8מ0תסלמסע 18086 י, 8898,
 םטסת 8, 3:

 טס8 אתאמיד תםתצשא ( אצקמ) ט84צ3?*

 74 12 סטע/טאנ .

 0708 וזאאמיז םאצא (תצזת) ?טא7*

 תח 12 6ע7שטא .

 ד08 אזעאמיז םאתצא ( אצטת) דסמיתתת?*

 71 12 אזפמיז 627שאז .

 פז ך7 ?1 אתתאאל

 צס, 71 72 ?תצעת אמאאא.

 פד 07 ?ד ז16א זא םת?

 0, ?1 עטשק זזסא זֹא םעז.

 דאמ עק זחּפז 6?צא .

 צ0, תפ 17 זפהצז דפ0 6עצא.

 2845 (?אציז) 6ע?שאיז .*

 2 םתטפ זא תַמת הקצא .

 א ססזיא 06.

 8 ססַזא 5מ4828.

 4 םטדא צסאיעעט .

 טדדד.עטטתתסזפתפ 10 ןתעפפסא 1

 1. 2686 986 +0110601מ2 שס,2

 2. ךי8מ81296 100 1

 5. ץצסמ שמ16מ8 5146 60 ץסט 8980 ו'084122 826 ושינסנמק
1) 7 

 4. סא תּכמצ טסש615 8זיס 0866 מב 7

 5. שמנסמ קמוי856 ס+ טשסטלסַײפ שסטג14 ץסוג ,6
 (8) 14 500460מ6 9016 ץסט 8 טסַײװ 016 57

 (ס) 14 סמ11868 סט +מס17+ 28+86 גת 8ּמ 016-8826 7?
 (6) 14 ץסט 067 8 7

 * 866 עססלמסלסיק. 84



 5908:,1 דז

 לז ףךמס טסש615 6 168זמ66 80 {8- 876: א, ַא, ע,

 ףמס סטמסי טשס 314415מ8 טסש618 86: ", ר.

 םזינת086 ץסזיגמ (שַשנטס6מ ?סנײװ תשסמטט מט

 2 תצסמסומס66 1146 1 +מ 1תא

 ך | תזיסמסט2666 6 90 גב 6

 ךמס86 טסש618 86 שַײ1ט06מ י, ו 620626 807 986 06218ממ2

 ס0+ 8 שסַײי8 , שמסמ 986 8116מ9 א קַז606068 לםסח. עס 648006:

 ץחנספמֹומ 8 טס2ַ סוג 602 2006

 וט חס 801 (31067861+ט6)

 םלג 68 26

 יז 74 206

 240 ?86 ס068218מ3מק 01 8 שס2

 זיא 2 18

 ןוא טא 8064

 דזד . 24461610281 6028028008 1!

 םדינ8666 ץסזױג י1699מ זסז 714619מ אפמס ע2מק21ו185מ עתסטנטמ סם

 ד 2 תעז חמ װ

 ר ר םנצ טמ ת

 ל 9 ד,וזדית "

 וו 4 סח ד



 דדז. ט0028טז4ח+

 םזי1מט66 ץסזױמ ששבסטסמ חסזמ !?זיסתטמס18010 ו(ס8מֹותק 1מ ץזמקוופמ

 רעד ריב םנת 6 36( 
 8163 01 6 ,880ט1186)

 " רערעל ראל 1 1 די 6806

 זיא 9'ה 2 18

 ַאד 5 תס מס6

 רעוו רצ/ טעי מס

 רע ְרֶצ נו 6
 לא

 הוו וע ץס טזמ 6די6

 "רעדורב רעד  רַאב|ןר8 רוב תחמ םתטתעעע* +מס טַײסטמסע

 טלַא 036 אזד ס8

 סיוו ףיװ דטדז, וטממס 8

 | רעבליז סאד רציגליפ 003 208 ?דזםעת* למס 511061/

 * רעדָא ראה סתתפ* סע

 דלָאג סָה - נָׂשְג סָאג 208 םסעפ +8ס 8
 טוס 0 6 ףיזני 0068

 (ע)טוג 0 ןג סיי( ?) 2008

 ווירכ רעד ץירברזב סה םתמח סם 16666

 ענראב יד צא )רב יב תז םגתאת * ?מ6 687

 א א יי 8( (21 6
 8די63 61 6)
 ןַא | עח םמ (6::0
 8די01016 76

 : 2 יטסו061 )

 'רעטעברא רעד כשטצהו 24 תעת תתמתותת*+?מס שסעאס6

 * סס6ם6 ?8נופ סם ?ם6 ?גדיפצ 83118016. ןמ שסַײ48 02 טװס
 8צ1180165 986 860680 18118 תספלנצ סמ 686 1186 66
 סלמסַעש186 986 80066286664 897118016 0311 ז606106 8 8

 זממדי

 ** וחמּסמ 8 ו 8ממס8יפ ם6ס46 סט0 וו , 8 403 18 84466 ס9ס 9מ6 ו 0
 618טנמקטנ8מ 36 ?ןסחמ טם6 וו ,

 יאס0-



 זֵלט. םתאתזאס טתזתסזזסא

 .ָאװ ויא רערעל רעה .}

 ?רש זיא רענו 2

 ?רעדורב הלחה ויא ררו 3

 .טלַא זיא עטַאט רעד ,4

 :דלֲאֹב רעדַא רעבליו טיוו רע 5

 .סונ טופ עבאב יד 6

 ?עבאפ יד ז"א נרוד 4

 ?רוירב רעה ֹויִא ןוז .8

 .ענראּבכ א ליוו יז 9

 .רעסעבכרא ןא זיא רעדורב רעד 10

 ֵז. םם/עחזאתה

 1. ףימס 1046118166 8ז601616 גם צ166415מ 18 ַא סע ןַא- 1146 גת

 דמק1נ8מ ,א 38 1866 0267066 0088088מ68, ןַא ט6206 טסו618.

 זיס 6801 טעב ַא 2 םניז 8 66

 טעברַא ןַא עא גתמניז 8 9884

 2. +14615מ ם88 טתמֲזיס6 46112166 829101698 גמ 986 81תקט18ת}

 רעד טעות 586 (זמ85631186)

 יד תז ?מ6 (1+600186)

 סָאד 208 ?86 (תם6ט661)

6801 207 

 רעהעק רעד תעת זחתח" ?850 62

 עבאפ יד סנ םספע טמ6 םויפמסנתתססמ62

 עלעװירב סָאד 008 םתזטדה 8 6456 69

 ס. ךןמ +מ6 ץנ1טײפנ 986 8761016 18 81שֹּמָץצֿפ יד,

 טס1מ0ג1 8 עת טדימ1
 רערעל רעד סרערעל יד

 עבָאב יד סעבָאב יד

 עלעװירב סָאד רעקל יב יז



 ץד. תתסטנעקפ
 1. םאמאחפ אנפמז תז זס0אפמא עתת תז ץיזּפמ.

 "תסמ'?+ הוזפס 986 םס061685 06106 986 1158" (024. 6
 1021188: תסתם'? עטס 9מ6 080 ט6106 486 20286) .

 2. 42 את ן,קצסז תתאצא אז אנא 400צ8.*
 "|סמוִצ) 14 ץסט קט? |8006ױ1)8126מ 60 ץסט 4886 ןפמעסמנמק)סוטס"

 (04. +מ6 ת2021158: אססתנמק טסמטטע/63,, 06 א

 ץדד . עסנזא6

 טמיזעפצש 8 םסאמגת סא ךײפ תתתאמח 2 ססָצ 898245 886 םסת46זי8
 ףסאאמחז טא ךת/תאמד 2 סתהאדּפת 20866:58 986 שמס16 21280

 א איז , סמזיסטג08 ,
 ץדנזמא שפ0 אנעאנפא סא אנפתיד ץמסו סס 666 8464 שמסחמ תס+ ?לס

 זי,קּפמצאזדוא . ( 2) ס?466 . ( 2)

 ףדתאמעז 8, דסתזמתז 5מת17 םעז,אזתצאק (2)
 פמעדז םתז א גצאתח  פ5ם8פ1תע םעז,ז,תצד פ

 פמקדז םעז עז תצח 8 , תנהצ , 0818181848, 64
 ץדפצז,סא8 201 284לצא! 169 19 06 ק8צ!

 עזיצסז , אטיצתז , אם'לטדע םתצ סתזמ 88166מ , 8146, 1 שפממס ?ס
 עת עג 888 ץסוג:

 ץ708 אפא ץתאפא , טץאטפא 0א םע6847 שממס 688 2עסש אש198016 7
 ץלס08 אהא םתעאעא סא אנפמחז ןץחמ8ס 68 סטגַײמ 86 םסס 7

 סצעיםעהא ?
 4708 אנו טעצאצפא  טעצאעא סא ףתעתא? מּמס ס8מ סדרי , סדיצ 8 ?םסטס

87? 
 דיטאזפתז 4 . ..

 אאסזפמזית םסאמיװת 705 תתת?פנש ץסס1158 ססצ שמש 880016 ץסט
 עת עא:א? 47

 8 סמדנתצא אזא טאתאפא , טתאפא 08 2 5606 082 קדזסש, ק2ץסש
 םנא } אבסתסט6? זיִפֹנתנ

 זד פ אןיא םתפאפא סא אנפמיח 1076 088 סטײמ 86 םסס פ9סת2 ,
 סצניטיםוא ,

 8 םהתחפ תצא טנצאצא  טפצאנפא 0א 2 6870 ס8מ סײצ , סצצ שמ?סמסט6ס
 ףתעהא. 688 .

 ףיטאזמז 4 . ..

 * זס?סז6 ?מס טסזיס ש8 1956 סמ6 !?סזַײמ 'תזחא" סע '"שע"; 8ת2לסע 6
 ץסדיס '"ףחזךץ:אז ,
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 6סיז-0808 . 6116.

 םטיז-ע08. 1161 100 .

 ץס9 וזתאמסזיש (ותאמד דת)? סא הײס ץסט?

 8 תםאאא  ?םתצעת 6004 ףמּממא ץסט, טסַײצ 611 .

 םהצאז ד7 אהצא ט6880צםא-06 . ךס48צ3 18 חצ ט1עטמג8צ.

 דֵד אזי םזפשס (?א4צד זח) זעפ? תהסש 016 86 ץסט תסשל?

 זאת םזא 6808 228צ518. 1 066806 סתנצטצ.

 תס אטאפע (1זת אטצז) 0צ8 צדאסטעת. צסט 1ססא ץסטמק6ע4

 ץנמת 12 דחעזפת , תסס (18) ססעת שמס 18 0166, ץסט סד ץסטע

 סאצא (אצטת) םתטפעמ? סַײסטמסַ?

 זאה םנזא ץח זית. 1 המ 0166.

 ץלד אזי ז2 םאתצא (תצוװס) פמטעמדעת? םסש 016 18 ץסטגע 8318367

 71 17 תגאמדפא 586 18 61886668מ.

 סד זיי ך7 תאצא (תצחת) 2047 ןזסש 016 18 ץסטײ 7

 וה 12 2514 . םס 18 8140סצ.

 יה 12 אסאמ אזפמַח ?עטצמת אז, 6 18 546111 םססט צסַשצ 016.

 ת טםצז אסאמ ךזּפ0 סעס התמנע 116 89111 2068 לס טס1ע4.

 8 םטסשא 106. 60064-סצ6 .

 8 סטע-צ0ת. 60064- סצ6+

 14. ןפ:תתסנמתפ 10 1488808

 1. 2686 986 ?סנ11ס6022 טס1.68 8460 12

 העמ -האז ביג עבָאב- ענראב רערעל

 רעדורב רעבליז דלָאג רעטעברַא רעדָא

 די



 ףייּפממטנ866 1גםס0ס 882

 (8) ךםס 16696 18 תסזיס,

 (ס) חמסַז6ס 18 986 2ז8םמסמס7

 (ס) חמס 278600626 6068 2004.

 (64) שחמס טשפמספ 811ט6177?

 (6) זחמסַײס 18 6436 7

 מנסמ קײסצסַײס טסטנ4 ץסט ט86 14 8006026 9016 ץסט 6

 םנ5 פסמ 8864 2606006 8 1805 1861?

 ססמקמנ666 836 סט( 1

 : ַא ליװ רע

 פ רעד זיא הװ

 : רעדָא רעבליז ליװ רע

= 00 = 



 1ז,8550א8 1ד1

 } ףמסזיס 8זיס לםדיס6 410םטמ0269 גת 71461858, 9889 15),

 ססומס1ת80130מ5 04 סשס טסש615. החמ6ס 61ממטמסמקפ 86?

 םזינמס66 עסנײװ ווַינ9064 עסנוװ םזסמטמס186נ104 ת2מ2ו18מ זחסטנוטפנסמֹס

 55 : 245 61 גמ שסנ8 צ

 יי 2 45 1 גם 8180 אצ

 ה ױ 28 סצ ֿבמ ןסצ 0:

 ם66811 9886 96 ' 846 ו 8? 026 ס06821תת1ת6 012 8 טטסַײ8 זופ?

 טס קַײס06466 סָצ פמ א. 008604ט6מ01}, 86 986 0681תמתנמק 0? 84

 שסַיס סע 8196 8 8608י8016 קַײס1?1צ , 986 610860288 חג86 6

 שיבטססת! ייא, ייא, יוא

 10 6806: סקס 2 44 20

 ןייא ךפצוא 06

 סייז 28צ 06

 וי א 232 166

 סיוס 1000 2686

 גיוא 030 ם6ש6

 ךד . םעטזדז 02 00א90אע4אזפ זגוהתאוס ךםטפ עתה

 באיס גוט הוד ר ל רו

 דדד . אתמתנזחדיזסא עז 00א890א אפ

 קזינת666 עסנױװ שזנ666מ דסנמ 316464188 אפס ןמ21182 20310816תס

 ֹס ס 8 עוז טאג 8

 ה יה ןצדיצ :

 = ךא -



 ץס02מ0ז תתצ

 2930666 ?סדמ עי96?1מ עסנימװ ?תעסמטמס18410ת ןוספתומק גת 58

16 

 026 סו 6

288 

68 5 4246 

 םד8צ

 6 שסעיאפ

 גמ 9086 106?4687

16 

 םסס

 סוג

187 

 86 אפנ אפ

 םס טס885

 ל28 8ס

96+, ,468 

164 

 שמנ סת

 ואחמ 6

 ם6 8

8660 

 611 סשש

(8 )6038 

2 2058 

 םסיז

 תז 80תמ

 טפסצ

 (ו) סיורג

 ?ןר סב

63 

 ברָאַכ יב

 לג

 בר רא

 60 ַײה
 סא

 יה
 רעבט

/) 
 04 רַא

 ((66 ר
 וה רב
 ריש

 ('ר
 סא

 סַיׂש

 (סא ר

 טי
 טי

 *(ץל)סיורג

 זיוה סָאד

 סָאה

 דרָאב יד

 יררג

 טעברַא רע

 גָאט יב

 סע

 סייה

 רעבָא

 טַײײוו

 סייג רע

 טגָארט רע

 סוה רעד

 רעייס

 טירור

 סָאוו

 סַײוו

 טסע רע

 (ע)סיז

 (ע)לעג

 ?ס1נתנמ6 81מ8ט318+ 6041768)846 884 811 םנגַײֿמה 8
 אסטגט+6+ 2636091768 6081 טגמ1מ7166666 8206 6

 = תו2 -

8446 9 
 14661+1מ13466 8ד03616.

 זצ.י



 די תתתמזאס םטעצ,עסיזנסא

 העהורפ רעד

 .דרָאב ַא סָאה רע :טקא זיא רע .וזיוה?סיוהג איסָאה רעדורב רעד

 .גאט ליה טעברַא רע .רעטעברא ןא זיא רע .יורג זיא דראב יד

 ה* .טייוו טייג רע .ט"יוו זיא טעברַא יד ןוא סייה זיא סע

 רע .טיור זיא טוה רעד .רעַייט זיא טוה רעד .טוה ַא טגַארט

 .עוראב עלעג עסיז עטוג ַא טסע רע .סייוו זיא סָאוו טוה א לקוו

 ץךד . סתעצוזתה

 ךמ +סזימנמק 986 קנטע8ו , תםסטמפ 9889 6246 גת ט06618 846 ס .

 טפטפנוע ס 15 8150 84664 ?לס ?סדײװ 986 קנטעפנ 0 םסטמפ 6261מ2

 גמ -רעע עס 6486?

 53 תסיגנ 8 םתוטציה1 68מ1ת2 1ת ךמקונ סת

 רערעל סרערעל ?686261( 8)

 רעלעט סרעלעס 1866( 8)

 עטאס סעטַאט {8לטתסז( 8)

 עבָאב סעבָאב םדיּפתסזחסל מס( 8)

 עהי"ד סעדייז םדי8ת 6186261( 8)

 לנד . 92ת0צדתס95פ

 1. לט םסאנאע , ם08 ץזנסא.
 "ואמּסזיס ןטמסיס 318) םסמס}צ , 0866 11165 ןק8?מספת."

 2. תתת 008 םסח טע6י8א 0צע/ ןזפמ טצא טטםסא ס0צע עצטעצטת.
 "6 שמס קַײסט1466 20 1188 טשנ11 םַײסט146 20 26296ע."

 טדדדז .201086

 צסאפ, צסאמ, פמתזז עזמ 2 זנסתזע צסמס, 3006, 2183 8 5028 ?0 6
 ץ?058 205 אעטמצפעצ 8 טנת. שמבס 986 211 ש8008.

 208 אוניצ תחת, טב11/ ({ תדופצ תז 8 ףמס 21 שפמסטפ 8 617:688,
 ם8ס0םא

 םאהק אפ 6עש+א סא םפמאהצתעת 706א8.80 ש6 2806 ?טס 6611 586 ?831024

 = וו =



 אס , תס6867 4687, םס.
 צסוג 68מ'? טמ46786826 1ח6 ,

 זסוג 40מ'6 אמסװ טש086 1 1068ת.
0986 086 8 8876 1 

 אצפצא , עזטזעפתד , אעצעא.
 תט אןיאפת אעזאמ אנפמיז ע/תפמזיעצא ,

 תש טעצּפ7 אנפמיז ט05 זאמ עזטיצא.
 זדאמ 808 4 5םנניאםדי 1 אזוי

 טא 21 ןיא תחאמ אזפמז עתתפמיעצא. 406 886 6'0682 טמ06186826 6.

 צסזס, צסמס, תנ7ָ8 06 8 62
 זחממס סםס 1146616 2311 שפמס8פ.
 ףמס 119016 211 טפמס8 8 ק81/

{88068 }0 
 80 חס ם876 סטס 9611 6

 800 6108166י .
 אס , מס9ס* 4687, 80...

 צסזמס, צסמס, םנהצ מס 2 6
 מס סםס 211 טשממספ.

 ףמס 2111 טשפתספ 8 סַײ14621ש00צ+}
 וחס זוט8ס 9611 686 ז0806208267.

 68, תס9867 6682 } ץ68.
 עסט 688 טמ66786826 זס6 8060

.1889 
 צסט !תמסש 80 1880 שמ8ס 1 זחס8תמ.

 1 8876 8 2006 ;מסלסמסע
 206 886 68מ טמ4686886 6

.1889 86 

 צסא-, צסעמפ, פמעדת ווזת 4 11 תנאמ
 ץ05 908 עעטצעניז = טדצ .
 008 אעצמעצמ טדנמ ת 084

 מד אמווז ןץואמ םסמא ,
 םתתע עמ סנצא םצאז סמטפיננצת 2068.

 ןאפצא , עטזניפמד , אעצא . ..

 צסאמפ, צסאצ , 5מ8211 תחת 8 זזתעא
 ץד05 208 עזוצפניז 6 טז.

 205 עטצ םזח 8 טדז/ 4 8מספאפמ םתסמא ,
 םתתע עט סנצא תנעז פמ עמאמא 2068.

 צ0 , עתאמפתדז , 304
 סש אעאפד אעזדאמ פמסצא עתתפמיזמצא .

 םסס טצעפז פם0צא 708 1זאמ אעזיוצא
 זךאמ 808 2 סטדע עז

 סא 21 תםתא עחאמ ספתסצא עתתפמיזטצא .

 דא. 00אטנהפ)שזד סא עז אזא ןייתד

 ףךידזדי

6006 6761. 

6006 6664 

 זחמפסט ט1ג6 18 7

 זפ 18 86ץ36מ 610608'0.

 19 18 86111 68ענצ-

 ץחמ=פמ 640 ץסט 20 00 7

 1 20 סס 8166 80 616ט76מ 610604'0.

 שמסמ 60 ץסט 266 טסכ7?

 1 260 טס 806 61289 ס61064'0.

 18 ץסטגע ש89684 7

 6סיא סטאזז .

 סטדא סטאש (תסענע) .

 טדדז) 17 תםעמ ?טצסעת?

 8 172 ?דמא 2 ?7ע2ש6/-

 ט8 17 אסאמ עתז .

 טמא 6תצסדס (6עצז זת) פמ10עא?

 ךנאג 687 םמזסעא דחע 4 ?תעסעת-.

 טסעא פמדקצּפזש0 (8מדמצדז זח) סצדיל

 ךאמ פמדתצ 0צ7 !תאמיחי 4 7060.

 פז זס0צדיז םאצא (צדית) קט
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 אצצא , אאצא 28צ6עת אתדאמיי אס , תצ שט8ס0ס6מ 18 8106.

 סא זאמ אטצא םתק תאצא ( אצנ:ת) תמ6 ד +מֿבמאע ?מ8? ץסוג שטמלסמ
 21צ 6152 סמיזעציז . 88 8000066.

 אהדצא , אהצא 2תצ068ה סעציז. אס , זָצ ש890 2068.

 מז 12 205 גת אתצת= 7 1ד8 16 8 תסש טבלס7

 צ0, זאמ 808 דא אסת עצא טסאמ. צ68, 1 8896 1+ סמנִצ 06 ש664.

 תפ 12 ך88צ7 זפ0 סעצאי דפ 18 6306 לס 20.

 ?4צ (?4צז) 627סאז. 86 שס11.

 6תצ (6עציז) 6ע7טאישעתתשצ'ז . 6006-טסע6.

 0. 100ת018288 10 1:8880א ךדד

 1. ת684 806 ט8מ818606 66 101100מ2 עטס,

 סוה רעד דרָאב יד טעב יורג טיור סל*רב

 רעייס ססע רע ויוה סָאד

 2. ףַיממ51866 986 10110012 שסַײ48 1תם0ס 1

 626 טשסזאסי, תס ם88פ, 6 8668, 80660, 686 487, סטס, סד,

 ס14, 12, 986 16606069ע4

 5. שמנסת קזײסצסַײפ סז קםזז886 שסג16 ץסוג 6

 (8) 14 ץסס 886 8 םתססלצ 211 פטַײַײסטמ4666 סָצ 8 ּפש8נװ 2

 ססע7?

 (ס) 1? 8 םסנפסמ ס0021831866 9880 6 ס00ט9'164ס 6

 תנ66 +וגזימנסוג6ַ 107 818 מוח 7

 (6) 14 ץסט חס? 8מ 014 2164 826 4180038866 למ6ס 1106 2

 487 טבלמ תנתמגל

 2 ון9פ'ש



 זיפפסא זצ

 1. תתמתפנמזסאעמ ס00א90א עא

 ת18666'1 עסנױמ ןשַענט96ת ?סזזװ 316418ת4 אממס 2021318מ עסטנטמוסמ6ס

 ם 9 םדוצ ן

 ק ן אטצ 6

 ש 0 פמזא ּפמ

 + (+8158 00480מ82מ0 ס =
 סססוגעֿפ מספסנ} 86
 למ6 ס0621ממנמ8 2

 8 טס,6
 זז.+ ט008801 תצ

 תדינתס66 תסנױמ ((שנסטססמ !?סזײװ םדיסמטמס811סת ןזס8מ1מ2 18 185

 רעטסעווש יד רצסאץָש '3 םתז ּפמטצכיד יה סת6 896

 רעייז רךַציֿפ ?תצתת דסיק

 ביל יז טָאה 24 (טּה ןסַש 77 8 1068 869

 ס"ג רע 4 ךא דת סד ם6 168

 ריא ריח ךת 46 ((606

 סט366+)
 שוק רעד 0וק 7ו3 תחת טפמ מס 8

 טדער 47 םעתיח 3068

 שיהקי 3'0! צדתזפמ ש164635/

 יולב |לכ סזסצ טניגס

 דיילק סָאז 3"לװ סָאג תס8 זחצפ ט6 98

 רעגייז רעד רצײל ראּב תעת 28 61 למס ט8

 השכייו א ילרד רשי = 413 תתהתצ גת ?עצסײ8 +מי66 4 ' 

 טעּפש 0620 מס 16

 טבילרש יז (בַײרשס = קח םעקתצהח 826 טשַיײ68

 * חמסת 8 טסשס1 י |ד| 8קקספ8 םסצס 90 8 ססמֿפסמּפמ+ ' {צ| , 8
 806 15 84668|;|} סס 6159:ת8315מ 36 ?עסמ 986 0028008תמ0 יי.

 ף?ט5: לד ןצח) -

 אי א



 םדינמסט66 עץסדױװ זנטססמ תסזחמװ ת?ײסמטטסטמ ט 08 116801מ/ 1מ דתסונ 8ת
/ : / 

 ריּפַאּפ סָאד רי'966 0063 008 תתתדת ?מ6 קפמסע

 תעיילב רעד רצַײ 3 ךַאּר תפת םזאצחח ?6 1

 ךזז. תתאגתזאס פתח תסזנסא

 רעטסעווש יד

 .ביל יז טָאה עסַאט רעד .טוג רעייז זיא רעטסעווש יד

 יז .שידִיי סדער רעטסעווש יד .שוק ַא ריא טיג רע

 סע רעבָא ,טלַא זיא דיילק סָאד ,דיילק יולב ַא טגָארט

 רעגייז רעד . ;רעגייז ַא טָאה יז .רעייס רעייז זיא

 יז ,סעּפש זיא סע .רעגייז א ַײרד זיא סע .טייג

 .רעיילב ַא טָאה יז  .ריּפַאּפ טָאה יז .,ווירב ַא טבַײרש

 רעבָא יורג זיא רעַײלב רעד .סַײוו זיא ריּפַאּפ סָאד

 .טיור טביירש רע

 13. סהעששתת

 פסמס םסטמפ גמ 31461528 ?סדיײמ ט8617 קנטַע818 סצ ס628ת21מ2

 למ6 טסש61 02 686 81תקט187 (04. 228821180: זחסט86-מ166; 820086-

26686( . 

 1. ךמ פ0מ6 מסטמפ ו 04 986 81מ2ט18+ 0600069' גמ ס86 סנט2

 91מ וגו 8 םוטדימ1 ןז69ת1מק8 1מ ץמסונפת

 רעדורב רעהירּב טצזיס+למסי( 8)

 טוה טיה 83( 8)

 וק יק ססא( 8)

 2. ךמ 5006 םסטמפ ַא 826 א 03 96 81220318+ 060006 9 ֿנמ

 ?86 קנו טָאק ּפעק 686( 5)

 בָאט ּפעט םס+צ(8)

 גרַאב פרעב זחסוגמס8נמ ( 8)

 טסַאג טסעג ש683 ( 8)
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 5. זמ 8006 מסוגמפ יו 02 986 81260187/ ס0660068 יי סארי גמ 6

 קנטגעפ1 , 85 986 0886 תּבצע 06; גמ 806 תנטנ818 7 18 8180 84464.

 531מ 1 8די תבוגזי81 ןז68ת2102 1מ

 זירק זמסוג86 , 6

 זיוה רעזייה תסוג86( 8)

 םיוב רעמייב ?ד66( 8)

 די 2תסטנ:תמ5

 1. ףטדפױא עי ז,עאמיי 218 0024: טדוא אע טצצאש עגי/ אעצאעה אזפתמז.
 "זמסמ ץסט 1838, 811 866? טשמסמ ץסט סנזיצ , םס 026 8668"

 (02. 986 2881188: מסמ ץסט 1832, 686 טשסע14 183288 טמצמ
 ץסטג; שמסמ ץסוג סײיצ עסט סש7 81006) .

 2. ךסא תאצז ואז פמ תסאֲת אקצא 6045 אנזפמזח 2480צ9פ.
 "אס 2006 60068 סט? 02 תטזיעענמק" (04. 986 2021184: 6

 זחמסמ 260806 211006164/
 860806 טסעצ זתסדדיצ ,
 ץדסצ זמסשיק 6

. 6120 161 151 
 86 טססע 044 ת183 טסםע 68
 286 תטס סמ 218 6936 5

 תת6 8680 10 818 סשס
.1164616178+ 

 תמ4 96 11461נמ6 1678
 ע16611םקוע 46166

 ת166ג1מ=וצ 1166166 4
 סמסצ .

 286 שמסמ ת6006 21נ1ז616אמ
 860806 860111 זגסזזינ6ע
 84111 זמסזי-16/ 6

. 680 1061 151 
 חס 6464 88ט060167

 חבסמ סמ6 86צ+ט0סמ , 860 6
 244 9860 תס 818 סשס

 8דיטזוזנ 618 .

 זח68;8 ט8896) .

 לד. 20ז950א6

 א47 תעת תדפמת די דאזנַיז ,דיא ב
 זל 6ת00תא קצת תחדפצד יא ת ,

 17 612008א8 קצות ד"תעצד ,יא
 1 ,דרז יד ,דא מג .

 סי חת 0צ3836140א תד ףיזחזא*
 סא םסח 0אסטנ10א תד םתנזא

 סא 6ע5מזאז" אסאמ תם תזחתמ 8
 תנ ףיּפטדפצ .

 סא תנד ענתצמתפנאאמ עד עז,
 ם8ספא דתנתפנא סצנ םעיע ,
 םספא עדתמתפנא סע תזיע ,

 ם8ספא 2צ

 טא 42 םניפ םפמ דיח דאזדיז די ם
 12 61900ת8א אסאמ אמה ץתצצז זאת ,
 17 62008א8 אסאעמ אות 1י"תצצד יג

 ךיה ,דרעזדיד ,1 ת .
 םטסוי זיס 096 גאמיי זחאט01 1 +

 גוד יא םמ אאזתפ תנ:מ א עי 15
 טא טעפמזאז אסאמ תנ ת2תצ-ז יי

 טז ףיפטצצ-

 * ךםסנצ 60)00+ קטס סמ סטסַײ} 6489 סצ 010ט8 1608 0 86 64
 8264 2686 90 1601446 96 ן6ס0ש 00 סתֿבמא 8246 866 112ת9ססטג95נצ7

 (דמּסעצ 816 תםסל טסַײמ סם +מ6ס 88ט008ל6מ סע 30116898) .

 +* ןכזיפץּסַד .601664 85 ?86 64 02 986 88008ט0מ 00 טג8מ6ע2 18 6

 = ןב -
 תם 667 1066.



 806 926 6דיטחעונתק (זיזזחמסזיפ
 תזיגזנזמנ מו 7 6דיטזומ66 ,

 םזיטגזומבמקוצ 4דץטנעאמסט, 48
 סמסצ .

 826 שמסמ 26006 211מ066א0מ
 86686 6466661מ82וצ זתסעקציצ ,
 1666663 מו } זסץיע7 6

, 6160 1061 141 
 ם6 טססא 024 םנפ 8161*

 286 טגספ סם ת15 0
 2888 96מ9 +ס0+ 986 טשס

 6צזװ ס21.1 808 .

 2404 986 סץמס81182 סע( מ.59
 סצץומס8ו1מקנו 7 סצעזמס81 66 ,
 סעזמס81נמק1 } סעץנגס81686 ,

 416 ?9מסצ.

 6006 זמסזימנ תק .

 6006 תמסצמנמק , 8 2004 ץ68ד.

 םיס1889;8 18 ז'6864צ.

 צ68, 1 המת ס00818 ח18289 8ש8צ.

 6176 חס 8 5000, 8 1{סַײ8א 6
 8 1חנ116,

 זסַײס 158 8 8000, 8 {סז84 4
.1601136 8 

8 986 0186 7 

768, 886 086 9801601098 5 
 זאמב 06.

 סס ץסט שפמס 968 0-/ 7

 1 4זנמא 002466 ט39מ טשס
 ק16068 03 5328.

 תס ץסט שּפממס מםהי'ס 7

 סא סד פתצמז נאט תעצאז,ההפ
 םספא תצא םזאח טע02צעז,ד
 םסמא 2!צזה,סזא 1 2גצזד יד ,

, :2 8088 

 סא 82 תתת תוממופ יז דויד ,1 1
 דק טעטספא 608 פמדיתתהא עיתננצז 1 ,
 דל 6נ100פא 608 םמיתעהא דיהפעד יא מ

 די ,דדז יד ,דיא דג .
 סד זית 0צ86עשד0א תםנאז תד יז *

 טא םסד ס0אטנזסא 208 תחי'זז
 סא סעטמזאז אסאמ תםז ףשפזאמזי =

 תד ףפטנפצ .

 טא םז ידיפזאםז,םזא8 ףיפדאזםז 8
 110םא דיפנאזטז,םדא נז פדוזבז ,דז ,
 זז0סםא ייּפתזםז,םדא 1 פדזחבז יד ,

 םהסמא 29 .

 ץדד. 00אטתפאזזסאעז ןזעדוהז 4

 סט יע-109268.

 טטד-אזסםא 3 601-+08.

 סה זפעתמתצפא 12 עתגהיזדא

 30, זאמ תטא 8/תי

 618 (6זש) אחת 4 זיפ , 4 6020
 טא 4 עטסעת

 אה סזס (אאז אצאמ) 2 זעתז , 4
 609- סא 2 אטסנת.

 ףךפד 12 םסעמ ףעח עת תצא?

 +0, סא סעה דנפמזות 17 ץ8צ84

 ףפז טנמפש0 (טבזי דזת) ףךצצ סתײת
 ת אט?

 ךואמ ךתזאאמ תתטע וזח ךפטעצ
 5מ ידיד אד 140 9018 .

 בפ טדנ צד (טנזז זת) םגתדפ
 יו

 * דסם8 שמנ66 9016 טסײמ סמ 886686 000851088.
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 אספצא , זאמ תפ 10צ378 עתצנית. אס , + 689 8016 6868.

 זאת עפ 4 ץתהצאאטאמא. 1 686 8 0006163.

 ךפד םזפױס (?8צ זת) אסאמ תד'6 ץסט 86111 םטמקעץ?
 םוטאט 27

 אעצא , זאמ םזא 28. אס, 1 54 {טננ.

 2 ססיזיא וזסתסא . 6006 זמסמ182

 2 ס01-+02ת. 60064-סצ6.

 טנדד .ע2יתסז 5168 10 ןעעפפסא ךס

 1. שש1ג+6 686 קנטגצז81 02 986 101106382 טס,28:

 עבָאב רעגייז רעקעב רעלעט גרַאב רעדורב יראה היוב

 2. ףךוי8פת818466 גתסס 82

 (8) 16 18 ?םס6 01064'0.

 (ס) 86 10968 תסעי

 (ס) 86 21768 סע 8 261 88.

 (6) 186 ש8906מ 2068.

 (6) 86 18 צסַשצ 016.

 ({) 1+ 38 טסַײק 6406מ8106.

 5.  שמ1גסמ קסטסזמ שסט14 ץסט ,6

 (8) 1 8 ס6ץּפסמ טמס 284 ןט986 1086 215 זחסמסצ ש83 6

 1146 01 +ם86 קםםצזסצ?

 (ס) שמסמ ץסט 1164, 0616 גמ 8 תטזזײצ ?ס 1121548 5

 םסזוּסשסײצ , 0846 8 106 07 7

 4. סט+3 סט? ססמ 18011187+ טסַײ468 !{עסא 8 7146183מ8 ת6ש650806+ 6

 08896 סתסמ גת ץסטז ם0960004.

 = טו



 ז,858508 עץ

 1. ףימּסֲיס 86 1106 002885028269 גמ 316615מ 6286 תמםסט6 1

 ס0281:86668 14 טשי191ם2 טשמסמ ?מסץ 066ט+ 8? ?תס 66 02 8 טסדי8 ,

 ףתזיסס 0 9656 1181 6088028מ905 876?

 םזינמ666 דסזױמ ןקזנס?סת ?סזוו 316615ת אפמס ןקמקונ5ת 1023 ט81 סמס

 ֶה (80 מס 686 12868 אמסע את
 04{ 8 טסע8)

 ַּכ יכ (6186מ66) ךאה

 ם וס (8+ +ח6 סת46 8008 ז
 02 8 טסצ8)

 ּמ 2/ (ס1866מסדיס) זו יז

 ו | (86 986 686 דז2אס/ אטא א
 0? 8 טסדי8)

 נ ! (918606מ6י6) אטא א

 דד. צטססאמטז תתצ

 םדיותס66 ?סזײװ שזנ966ת ?סזױוװ ?זסמטמסנ189נס0ת 368ת1תק 1ת עמקונ5ת

 רעליש רעד רצף00 ראג עת פמנזעת 6 ץט1

 טנייה (נַײה םאצאז 0489

 קיטנָאמ ן6נָאא עסאצצא וחס

 ןייס ן'יש פמתצא טס8וג43 ?"ט1

 ןוא ןוא טא 6

 םערַאוו תורֿמ0 טגמנז טעמי

 ןלו יד ןופ 'ג םז ?טא ?מ6 ֿפטמ

 טגיל 5 וע 168

 ןיא ן'א דא 1

 סעב יד (צנ'3 ךםד םח ?מס 6

 ט"2ןיי-



 טגנילק עק חד דא ניז 118

 ןביז ןריל ?דםא 3676

 ךיז טשַאוו וי 0060 טאפמ ?דאמ זזמ 8268 1 ?

 לוש יד 96 3 תז פוס? ?מס 80מססנ), 6
 3ץ8606

 רעווש רעש פמטצמ 86

 ךיו טנרעל רע ן* ()ראפ רצ זמ זהסאש ?זאה 26 1688

 ןעק רע ןיק וצ דיה אעא םס עתמסשֿפ

 ןיוש ןיס 80 שא 81 686

 ןביירש ןפַײרס םמתתצםא 90 טי6

 ןענעייל ןצעויל זה אזא .ס 6

 רעטרעוו ראסרצ/ סד טנתשעת ל86 טס58

 טרעוו רע (הָש רַצ דת טעמי 86 6608

 קירעגנוה ןיראנור זו 6 7 א תוגמ דיק

 ןסע סָאד |סש 003 תס8 תפא ?מ60 6

 טקנירט רע (קערש רצ דת ץתזאאצ מס 8718

 ךיוא ךיוא ס0צאמ 8180

 זָאלג יד 6 9 תז 7 ?מ6 8

 ךלימ יד ןליא '2 תז עטזאמ 106 18

 ךָאנרעד נָא שב - תצחאסאמ 8: סיט
 םיי הא ןט"רה עוד .םסוס

 זדז . תתאתזאס םתז תסזזסא

 רעליש רעד

 יד .םערַאוו ןוא ןייש זיא גָאט רעד .קיטנָאמ זיא טנַייה

 רעגייז רעד .,סעב ןיא טגיל רעליש רעד .טנייש ןוז

 .ךיז טשאוו רעליש רעד .רעגייז א ןביז זיא סע .טננילק
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 א םאה רשע .רעווש טעברַא רע .לוש ןיא טייג רע

 ןשק רש .שידיל"ךיז סנרעל"רע .:;ריֿכַאּפ ןוא רעיילּכ

 רע .רעטרעוו עשידיי ןענעייל ןוא ןביירש ןיוש

 הע :טרכ דיא ןסע 'סָאד .טסע רע .קירעגנוה סרעוו

 .םייהַא ךָאנרעד טייג ןוא "לימ זָאלג ַא ךיוא טקנירט

 1ךצ. סת/עזא אהה

 1. ךמ טסַײס81 +{סזײװּפ 6012 גמ | , 986 | 15 טגפט8נוצ םסש

 קַע606466 טָצע . עס 6280016: ןגָאז , ןכַאמ, ןבָאה, ןלַאֿפ,

 06 םס, םסשסץטסע, יצ196 986 6ת61מ6 ןע 1856686 02 | 2

 טמ6ס 0886 04 986 טסעפ 6065 ֿבמ סמס 02 ל6 +סנ 1 סו תם 1

 מ וז - ןעמוק גנ אש - ןעגניז

 נ וו ת:- !ןצנעק קנ הא - ןעקנַאד

 ל 1 (1+ סע606666 טֶצ 8 ססמפסמממל) - ןעלסיירט.

 ךימּסיס 8יּס 8 66 64266091028 לס 9218 זיט1נס} 1146 ןעווערַאה -

 'סס טסזזא ם874'.

 2. ףמס טסַזס !סס ת8טס'

 בָאה ךיא 1 76 ןבַאה רימ א80 66

 טסָאה וד עסט מפט6 (18011189) טָאה ריא ץסט 8876 (םתנטעמ1

 טָאה רע 86 58 8מ6 םס1346)

 סָאה יז 8326 38 ןבָאה ייז סתסֶע 6

 צי 2801: מ5

 1. 3095 םאצ 2 אזאתמױזתסא 0צ7 סעת זטאס 172 םאצ 2 פםזא?עא 0צע
 תזית 9086.

 "עמ? 15 סם ?מ6 1טמ2|חנתס)0? 8 9006 קסעּפסמ 15 סמ 6
 ?סמקג6 02 8 ניטמאעפײסם" (0. 386 ?7מ21195מ: אּפמצ 8 ?ַשטסמ 8

 8816 1ת 1689) .

 2. 2 ץ2גת8מ20תעת 176 םעפעת ט1 2 עגתתנאעת.-

 "0 אמס 88065 18 ם266967 טמפמ ם6 מס 9857 (0/. 6
 10061382: 8 קסממצ 8866 39 8 קסממצ 6870664) .

 * דמ +1466158 טם6 ץזיסמס8516104 "ס?" 15 00146666 8106 טסַײ85 01
 זמס8מגזיס, 1186 קסטמס , ץפעב ; 821888.
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 131866מ ,ץסט קחסצלצ 14816468,
 13 566מ , ץסט 2126 1081 668 ,

 שמבס בנו עסט 460 סמ 8368 8
 1סמ6 ן{סט77

 1 82811 820 גת 811 ?6 861:6618}
 7 שבננ 0811 סט6: 6106868 0

 ץז 1
 28 1088 88 1 ס8ת 26 ט1ב+?מ ץסט.

 138606מ, ץסט קע66ט9} 1481 068 ,
 131806תמ, ץסט 1106 1081668ת ,

 זזחממס 6311 ץסט 68? סמ פ8טסמ 84
 1סמק ןסטי6צ7?

 םַי686 8860 5816 ט311 1 683,
 ע8סמס/, עסלמס+ 1 שאנ11 4209860}
 848 1086 85 1 ס8מ ס6 טנלמ ץסוג.

 ץסט טזײסללצ 148168 ,
 131866ת, ץסט 1106 זו836460ת ,

 0מ שמ80 שנב11ו עס 60
 תגײנתמפ ּפטסמ 8 1088 לענס?

 1,1 866ת ,

 7 "ת 86111 8 ץסטמק טסמפת,
 1 ס8מ 81660 סמ 8 סטמ6נ6 2

 םסדיפש ,
 28 1סם6 88 1 ס8ת 06 נלמ ץסט.

 סד. 20148086

 חק אסת, םש פמעצא אזנצ תעז ,15 ,
 ןזחק אסת , תס עאצא אזתצמניז 2,
 ץס8 טעסט ש0א זא 2474 טאצדא

(2) 0167 

 זאמ סד םתפא זא אזא 6858
 ךאמ טז םמתתצלא: טעֿפמ 0

 זאּטמא!
 אמד עד תזת ש807/א8 ?8צא. (2)

 םקת אסת, תס 8מעצא אטצפעז עת,
 דת אסת, תטס עתצא אעצתוז,2,
 ץטס8 טעפעט עפא זא 474 סתצדא

 ץ4? (2)

 םתסצית עזזח ?!זי8 ץנמ זאמ תםפא ,
 ףיאייט--אז עתה טדד) זאמ עתתסתפא ,

 אהד וחי תזת ףיּפ0?/עאנײא ?אצא .. (2)

 םתת אסת  םסס פמעצא אעזשצניז 1,
 םתת אסת , םס ץתצא עעצעניז 5 ,

 0צ7 705 טעפשס פםזסעא
 ךא 874 טתציא 0946? (2)

 ךאמ םזא אסאמ 4 צטאסע עמסצ
 זאמ אזא 8מז0עא ס0צ7 4 םזאיחז

 ףמיזימסצ ,
 תתז עזח תזת ש9ס7?אאפא ?הלא. (2)

 לדד. ס00אטויתפאיזזסאעז עאדזיתז אז

 אחיהזס , תנאאצפת

 שמטז6 86 ץסט 7

 1 ּפמ 2012 סס 8 דז6899ט68תצ.

 שמפס 86 ץסט סזיטסשנמש?

 1 50 ס07667148 8ט3006ע-.

 שמ8מס 40 עסט 96 117

 ןבזפס 1 689 8מ 800661267.

 ומ80 60 ץסט 689 8766/ 7?

 841+06+ +תפס 1 680 ּפסטק.

 טטעדא 6עצ50 (סעצז זמ)?

 ךאמ 69צ דא תעפנסתתא

 דס8 םתפמיזיז טיט ( םתסמיזניז יי דת)?

 דאמ םאפמדזז  טדאתפמעתת.

 ץס8 תפזש (תפז זמ) צּפס דיתּפמיזא?

 ףפסא ?מפמידחא 78 זאמ ץסתפמתאצק.

 ץס8 עפעס (עּפיז זח) םתמסאסאמ?

 תעתאסאמ 28 זאמ ?0ת.
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 חמפס א1מ6 02 בסטע 18 +למסז'ס
 גמ 986 ןי8?65טפמ?

 אסס616 פסטע , 28216 פסג0 8
 פסט 2 ט3סמ 8620 8119,

 אמבס 81ת65 02 986 2876 77

 ףמסצ ת8טס 0662 סז ט681.

 עממםס 60 986 סמ116ײסמ 7

 ףךמס 0מ116ש6מ 687 180002008.

 טמפס 640 ץסט 680 ץ16מ 686 7

 שבסמ ?מס זו685 1 686 38
 סזי 68ז0608.

 שמפס 40 ץסט 686 7

 ףתסמ 1 680 46896660 6
 טיט 6.

 םס ץסט 64זבמא מעט( 7

 ץ68, 1 42נמא 5068 סע 6186.

 1 ּפמ סםסטקמ 8846 פם|מ 82
 חסתג6 .

 6006- סצ6 .

 60064-סע6.

 ץססע2ת8 2092 12 תס זא תעפעסתאמא"?

 1088מא8702 , עתתעתז 702 טא ?טפ עחיז
 ןאוזפצ תז 14 .

 ץספעתע ןיז,טצפמא םסמא 25

 ?ץצ ם0מא תזאתצציצֿפמ סתניה
 א וז ,םניז טצ5מ .

 ץ09 ניֿפא תנ אדאמעת?

 םז ;זאתנת עּפא פמעקפפצנאפ תד 1 ןיואמ ,

 טס8 זפזס (עץ5ז דת) ףּפטאז דיל 7

 ףךפסא נז .צפמ 25 זאמ םסעמעפ 0תנית
 עזרא ,

 ץ08 תפדזש (ןיֿפַז זת) םסעתתאסואמ"?

 זאמ ת5 םעתאסאמ אסעשסי טא
 ניתטאמיז,

 ף81 אזאפדש (אנפזחז 1זת) 4 זתסאא?

 צ0, זאמ זתזאא פ0תע-טעאפנות סתנית
 טלעצא.

 ךאמ םזא עתת'זזא טא סעצ תהתצמ ,

 ת סםטדאי

 8 סטיזא .

 ץלנדנ .גתאהתסנזפעפ 10 תעפפסא ץ

 1. (ס61ט6ס 986 91תקט18+ 02 ט86 1ס01106148 טשס1

 שעהירב סהללעס רעשזייה סעמאמ טניה

 2. 196 סתּס 101106042 864668665 1מ 986 סנטי 14

 :ךוב *א םָאה רעליש רעד .1

 :טפרוה א טָאװ עדייו רעװ .2

 .ךוב ַא סָאה עטַאס רעד .3

 * דת +ם6 ץנטנפנ,ַא 18 0016+966 826 ?תס תסטמ 15 וג564 טשט+למסט?פ 8מ
 םדי03 0164
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 5. ףייפמממ1266 100 1

 (8) ףזמס 8016 19 80660 824 166, סט 986 ם68/ 18

 8.6 ץס110װ04

 (ס) חמס טַײססמ6 שסַחאפ8 286 1ת 868001.

 (6) 86 עתמסשפ 3146188 טש0768.

 (64) 16 וחי1668 8 16066ע.

 (6) 36 תם8פ 2826, 8 262011 826 8 קסמ /מ10ת זזי1968 164.

 4. שמנסמ םסטסײפ שסט164 ץסוג 6

 (8) 14 800060מ6 שמס 0846 8 109 0? 8067 שט88 8ושטמעּפ גת

0667) 

 (ס) 1? ץסטע ?ז16מ4 , שמ116 5112םס1/ 187041089663/ 64

 8006 טמססמסנ1מסמס8זי} סת3מק8 800ט6 ץסט?
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 1,950 טד

 ד- ףת=פ ס0?םס סטס 60280מ8מ98 שמ1בסת 2876 8060181) 6967 8

 גמ שַינלגמש שמסת סםּסק סססטע 86 ל86 626 02 8 טסַײ6 (866 ק. 21)

:2 

 תזינתס66 עתסדדמ חזנ96סתמ תסנוח +3140615ת אממס 1021נ9פת 20031ט7816מ6

 ף : (80 386 646 1,862 ץדצ יב
 0 - 04 8 שסדַי6)

 ּפ 6 (618660666) ץךמצ וב

 ז 3 (80 86 686 זעאסק ףפתתזא 5
 ס+ 8 טסצעס)

 ַצ 1 (6186מ066) ףפתתזא דיפ

 זד. ע002מ01;תצ

 תדיבמ066 עסנױחװ ?0ש1666ת עסזומ תזיסמטמס180108 1668תנתק 14 תמקונפמ

 רעטניוו רעד ראט ע/ רַאב עה טנאפעת 686 א1096/

 ןסיורד ןיא ןס|ר3 ן'א בא תמסעפא סטט6

 טלַאק רק א תד ,י 6016

 טלַאֿפ 0088 דאזיס 5

 ייֵנבש רעד ")ש ר3 תחת פמאעצ ?מםס פמסש

 (ן)סַאג יד (ןטאג '3 תז 645(א) 46 8(811661)

 ןענַייז ןצנַײפ ?םצאנא ניס

 טלוליה יד ראפיה '3 תז םגצלעת 86 םסט58

 טקעדַאב (ןועגאב גיי סס6

 טימ (0/ חי סג

 ןריצַאּפש ן 1626: פ תפוז זמר 3 תק
 לעֲא י/ דד םסש
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16 046 

 946 ס02116ז6מ

6 00 

 סמ

26 64 

 תס סתנמאפ

 1ס+

 סוגנסאוצ

 +?ת6 זמסלמסע

215 

926 068 

068 

6 046 

 ?טדַײמפ

0 046 

 01, +דסמ

 0086 תו 6

6 00 

 סס 6

 ?מ6 6

 26 8?1ת11צ

 1886 ץספעת

 205. םתנאפ

 תז אזאתעת

 זיסתא

 םז עט?זא

 טו נאז

 םסמא

 סד תנוצש

 םנ ץעאאהז,צנפ

 ץאה גת צספא

 גיק סָאב
 רעגניר יב

 ןר6

 ?יוא
 696 ר

 (ראפק ר
= 

 0 יה היא

 (+) באב יירב

1 

 רטֿפ

6 
 דאטא יב

7 

 א
 (הטב
 פא רזב

 ?ירּב

 טייבשר רב

 ןוֿפ

 קי =

 ןשייק

 ןָטּר

 /ייה 3

 צףיאט3 יב
 ר ח רײ9
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 דניק סָאד

 רעדניק יד

 ןרָאֿפ

 ףיוא

 ןטילש רעד

 טרעלק רע

 ךיא

 ןיב ךיִא

 ןצ

 (ע)כעליירֿפ

 ךיג

 עמַאמ יד

 טייטש

 ךיק יד

 טקַאב

 לּפע רעד

 טיירד

 ָאידַאר רעד

 ןוֿפ

/ 
 קיזומ יד

 ןעמוק

 ןבָאה

 םייה יד
/ = 

 עילימַאֿפ יד

 ןרָאד ַא רַאֿפ



 זדדז . תתעאתזאס ֿפנחעתעסננסא
 רעטניוו

 .םילר| ןענבַייו ןסאג יד .יינש א סלאפ סע .סלאק זיא ןסיורד ןיא

 == .סאג ןיא טייג רעליש רעד ,ייֵנש טימ טקעדאב ןענדיז רעזַיײה יד

 :טרעלק רע .סנטילש ףיוא ןרָאֿפ רעדניק יוו טעז רע  ןריצַאּפש טייג

 .טלַא וצ ןיוש ןיב ךיא רעבָא ןטילש ַא ףיוא ןרָאֿפ ךיוא ליוו ךיא

 טייג רעליש רעד .רעדניק רַאֿפ סייצ עכעליירֿפ א ךיוא זיא רעטניוו

 ףיק ןיא סלימש עמאמ יד .םייהא טמוק רע .ךיג טייג רע .ם"יהא

 ןוֿפ ןעגנַאלק עסיז ןוא ָאידאר םעד טיירד רעליש רעד  .לּפע טקַאב ןוא

 רעליש רעד .יינש ךָאנ טלַאֿפ ןסיורד ןיא ,ָאידאר ןוֿפ ןעמוק קיזומ

 .עילימאֿפ א ןוא םייה ַא ןבָאה וצ טוג זיא סע :טרעלק
 זצ. סםתעשסזאת

 1. "מס +סזימּפ 02 986 לסײס 'סס 086/'

 ךיב ךיא 1 םתמ ןענייז רימ אס 876

 טסיכ וד ץסט 86 (?18מ0ו18שי)טייז ריא ץסוט 6

 זיא רע 6 58 (סס1196 ,סנ1וג81ַ }

 זיא יז 326 8 ןעבלקדזא כד ?תסע 86

 2. ףמס {סנ1סט31מש תסטמּפ ?סזױמ 0263+ םנטעפ1 סָצ 846188 רע 0

 למס פנמהטו8+ (866 16990מ זע, 2)17:9

 91תתטוּפד תבוגזיפ1 די 4610

 דלעֿפ רעדלעֿפ 3 616( 8)

 דיילק רעדיילק 8688 ( 68)

 ןייסש רענייטש 9906( 8)

 דניק רעדניק 62316 ( ַיּסמ)

 5. 6087:01881 תטממסֲָיּֿפ 34

 סנייא 006 סקעז 53

 "רףרצ ?ס ןביז 9676

 -לרה 16 טכַא 63 םתס

 ריֿפ ?סוג ןלײמ 2106

 ףניֿפ 26 ןעצ ?6ת



 די 2ת0טי5

 1. .טד וע םתאח ?חדאצמה 0579 ;70צ+ טמ10/ש טא

 "48 ץסט 846 ץסטגע 066 80 |311| ץסג 81662" (0?. 48 ץסט סא;
 30 88811 ץסט /68/) .

 2. צעתעת ענואזּֿפמ טעצ5ז 22 עת טנאז סתדאתמא 082 אעקצאעת ט11 8
 אד פמיי 61,1צ םא .

 "דוטסדש זמממ אמסשפ 26 ש311 616 םוגגס םס 06 טשממט8פ (0ס 6
 1ס."

 26 רבןהאבס0עפ

 6287 ןאמ אחת פמסתיזּפזתא תפ 20 107 8 6814
 ףימ 4-1,4-1,4-1,4-1,4-1,4-1,4 (2)

 םת6דז6א8 זדאמ 2 םסאמחת - תחת , 4תמת .(2) 1 זמס60 8 161106ש4

 זה 2060 חס טדאז אזאמ אצאזיא טת8-12. (2) 846 88ָצּֿפ 6 6111 66 06.
 עת 1,266 תפ 092 ס0צ7 ?טאפת - 6 םטס8 16 ס1++ טנוצ

 תחת / 2תםת .(2) טוגעזמ 61 .

 תעת ?טעאעקת 17 סע טאצא ,עת84... (2) ב3טזח67 8106 ,
 זיס הסֵז שזאמ אז סעאטאצפא 2 עחה גחג (2) 86 8164 203 תפדיזש זמס.

 דדפש טד1 עת עזאמ פמסצא אצאזעא , אס 86 טממטפ סס תבזַשְצ
 ףיק 2 -1,2-1,4 =1,=ד,1,4=1,4=2 ( 2) זמס 811:6889 ,

 דייּפַז ע1נע דזאמ דא אנפמ'" ןגץאנאא , אסש 1 60ם'+ שפמל טס
 תחת , 8482 .(2) מסא תנת.

 לדד. ס0ס0אטעתפתדנסאעט אגזקתז אז

46 8021 

 טטיזא סצאי , 6006 6ט62382.

 ם6טשא סצאש 3 6ס0ש-צ308. 6006 6ט621מ2, 2006 ץס8חי

 ט08 ףטפשט (ףסשז זת)*? ץחממפס 86 ץטסג 7

 זאמ סתצ פמפתדפז תא . 1 ּפמ 20נ1תםק 1+סז 8 ש814.

 טטטדא סעצפד0 (6עצ7 זמ)? ןחמסדיס 86 עסט 7

 ךאמ סעצ זא פמזסיז. 1 8 8018 לס ?סאמ-

 708 טצנײפזט (טדיז זת)שסא זא 5810? שמפס (מ11 ץסט 60 גמ לסוטמ?

 זאת טבע אסצעשא 2 תח:עצת. 1 5811 סטצ 8 47:688.

 ףך8פ1 12 תנ תתסא טאצד ץשא םתאתא7 דּפ 686 8לס06 ?8 ?זיסע 7

- 50 = 



 אסצא סד אתסא 17 אסצעאַע. אס, 986 8?ס6ַ0 19 םסּמזסצ-

 0צ+7 938 6845 12 תנד 8207? ס0ת שתנסת 860666 18 3236 7

 תז תתסא 12 0צ7 ןח אדסטסמ-ךץטעאצש . ףימס פ?פסזײס 38 סמ ע18לסטג9מ
 גט סמוג6,

 פז םתצפדט (סנ צז זת) תצאמחפ תס ץסט 2ס עץ32מ806 סד 1626?
 0 תענית 1,147

 ךאמ םסתפצ ?זאמ הסאצא זהאאפ סצצ 1 ?לטײמ 1669 0 86614076 {טסמוג6 ,
 םז:םע0תפ -1פט שאצט .

 ץסּפת אד,טצמ אסצנעפעש (אסצציי זת)? טחמטס 6688 זיס ץסג סג7

 זאמ טנע אסצעא 2 ?טאטתא1.ןײצ ת. 1 שאמםס 00 סטצ 8 פוזזמסד 61:688.

 ךּפז תתתקפײט (תאתצ זת) אסאמ תס ץסט 8668 8מצסמנמה 7
?15 

 +0  זאמ םגתע 4 20ת ץגצכעפ 768, 1 6646 8 םס81* 0 טמס36
 םדאיז פז 185 , 810768 ,

 ףפז א0צ?;פעט (אסצצי 18) פמ1א8מ 26 ץסט 8180 סטָצנמַאה 7
 ס0צא

 אפצא  זאמ םסמ צאצפע פעזאמ עטא אס, 1 8876 166 8806 +זיסוג
 זה 4 צסהע} 1889 ץסהע.

 ?24+ (?4צ) 6220. 86 611.

 ספצ (ס6תציז) 6870א שפת טי 6004-טצ6 (30 1 ם681למ) .

 ץַדדד .עאטמסזפתפ 40 תקפפסא צד

 1. ץטשצב96 98686 86מ068665 גמ 9286 ס}טַײ11

 .טוג לא עבַאב יד .ן

 :סל?"רו זיא רטסעט רעד 2?

 :שוכ זיא רערעל רעד 2

 :רעליש א ןיכ ךיא 4

 == עה רוו וה 686 תוחומסימ ומ ל ' 2

 (8) 8 שכס;6 הה8 7 - - - 6878.

 (ס) אצ תסלתמסת 289 4 6131 66מ .
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 8464 9 8דזי6 8

 6176 686 קנטַײ81 02 986 1201100תמק תסטמ8:

 העקנרב- ןזיומ -רללילק

 וק ףבלק

 ףזי8מ8518946 1מ00ס 1

 (ס) כאפ

 (8) 826 שס8-פ 8 47:688.

 4688 18 שמ196.

8894 8 888 8180 

.164 15 889 

 ?84668 8 ט811.

 8668 8 םטגק11.

 קטמנ1 18 184

 ףך6

206 

 ףימ6

6 

206 

 חס

 הס 6868 826 4718 ש611 (008) .

 8ס 6869 8מ 80016 846 8 קס8י, 8846 4ץ1נמא3 21 6

21888 )0+?( 114, 

 שמנסמ סעסלסעס שסט16 עץסט 186 1+ ץסטע 2164 ס8ג2תל 8

 (ס)

(6) 

(8) 

(6) 

(+) 

(8) 

() 

(3) 

 6016 0608086 תס 14818666 סמ שפנואומא 14 986 7

- 92 - 

9. 

44 

9. 



 1,8550א טד1

 1, אס ת8טּס מסש 11015מ66 811 ?86 0028088מ68 8246 טס8

 טחננסמ סססט+ 1מ 31446188 טסַײ08 02 תםסת-םסמסנסש 0121מ (866 16850ת

 ך). תפ ?ס+ 986 טסַײ85 02 386 םסטעס ססזמקסמסםס / ?תסצ 876, 8

 8 זיט1ס, 5061166 026 8806 88 גת 86ס/סש. חס טמטזיס?סַיס מ8לס ?ס

 1ס8ײמ 9286 1011ס063מ2 8441910281 00250מ8ג05פ שמנסמ סססט2 סתםנִצ

 גמ טסַײ45 02 26טעס6 12

 ת2110666 תסדדח ץַײנסט0סמ זסנומ 131460188 8806 1213 סת תסט31ט81 סמס

 3 ץננצק ד

40 

 ח

 ֹש פזא

 5019 ת

 סע 20 כ "8 שי שש

8 

 אמדופ אמ

5 

5 

 ּת ':

 866 1+ ץסטג ס8מ ז'688 986 2011ס061מ2 טשס8:7ַ

 הנשה-שָאר ;רוּפיּכ-םוי ;ֿבר ;ןזח ;הנותח ;הלּכ ;תבש ;ןתח ;רֿבה ;רש2.

 דד. +צשסס2מ0ז אתצ

 םזי186668 ץסדױמ ײנ696מ ?סנױמװ ?זיסםטמס1801סמ 1468ת1ת2 גמ ?כונ 58

 ןל-מ |/ אז עדז תצ

 רֿבח רעד רבה ו3ּ תתפ אמאטמת טמס ?י1 84

 הנותח יד בכ/תֹה '3 תז זתמאפתאת טא

 ןבָאה הנותח ןבָאה רו תח ןמאטאט 3086 טס 266 6

 ךַײר יו םתת לא זיג 68

 ןַײז | |י5 ?8צ6 =

 *+ ןזסטזּסש 506111מ8 61169ַ קטזנתּפינוצ סם 0089028268;} 686 טסט5
 םדיס טסַש}צ 1960ט68ס0נָצ} 00016666.
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 ?26 ס6

 טז זיס

 סס סטצ

 ?26 ןסשס1דצ

 006 זבמק

1804 906 

 ?ס0ס 686

 = יב
 026 זסתמסצ

008036 

68 646 

 ?מ6 זי8סס1

 6 ספמססז

2 0 

38 626 

 סתמ 6

36 86 

 026 טס6

88 6? 

680 86 

 ?מ6 98
 סו3 8

 ?26 זתסמ

 סמ6 טחסתנסמ

 ס0 (6

 םסנ 21

 תזסס

 80 צדיא

 תנז זּפזתסאס

 םתעפ תזאס

 םצת תנעזנואת

8088 

 2 פ2חמ

 2085 טעיז

 ץתצד

 םנ עצאידפםא

 םײת תסצ

 םעת ת4442:א

4811 

 סנ זנזתמת

 סצדיא

 םעעפ ךיזּפמ

 םסײפ צדאצא

 םז עזפמ

 008 עד :טצפמ

 םד 05

 םד םזדנאדפה

 םסנ ץתסצנוא

 יז ,עאידי פא

- 0548 

 בלב יב
 קוק

 יז
 (.וריכב
 6 יר רב
 זאב ראֹּב

 ץסאק

 2 יב

 בר רעב

 יה רעב

 זי
 רדביל יב

 ןֿפױמ

 06 רַב

 6 רב

 0יפ 'ּב

 03 סט3

 .תולה '3

 רצכצא יב

 ןייורּס יִּר

6 

 הלפ יד

 גולק

 ןּפירק

 גנוריצ יד

 בביה-רעד

 טנעמיד רעד

 ןטסָאק

 ךס ַא

 טלעג סָאד

 קללרו

 ןשטנעמ יד

 ֿבה רעז

 ןזח רעד

 ןעגניז

 העדיל יד

 ןֿפיוא

 שיט רעד

 ןילוו רעד

 שיֿפ יד

 שיילֿפ סָאד

 תולח יד

 רענעמ יד

 ןעיורֿפ יד

 ןצנַאט



 ךדד. תתהתזאס פנתסיזיזסא

 הנותח ַא

 ז"א הלכ ןייז .ךייר רעייז זיא רע ..הנותה טאה רבה ןַײמ

 ןרא גרלה א :גנוריצ ריא טֿפיוק רע .גולק ןוא סוג ,ןייש

 הענייז רעד ןוא טנעמיד ןסיורג ַא טָאה גניר רעד .רעגייז א

 ךס א ןעמוק סע .טלעג ךס ַא טסָאק הנותח יד  ,דלָאג ןוֿפ זיא

 בעקלק טנייש םגניז ןוח רעד .סוג סדער בר רעד ..ןשטנעמ

 עסייוו ןוא שיילֿפ ןוא שיֿפ ,ןייוו :ןענַײז שיט ןֿפיוא

 ןפבייו ןוא ןצנאט רעדניק ןוא ןפיורפ ,רענעמ ..תולש

 .ךעליירֿפ
 זץ.+ (טםאאסאגפ ו

 1. תםסש 900 32806)608 1

 ףימס 1מ11מ1616768 02 טסזיקפ גמ +144615מ 626 ֿבמ "ן"}

 ןבעל (6ס 11ט6); ןרָאֿפ (סס 2166); ןביירש (ס שי166) .

 ביירש ךיא 1 טי6 ןביירש רימ ש6ס טַיײי6ַ

 טסביַירש וד ץסט שי166 (4801118ע)טביירש ריא ץסט 6
 (קנטניפנ ,
 טביירש רע 86 טַײ 58 קס1336)

 טביירש יז 386 ץַדי'358 ןבַיײרש ייז +?מסץ} טַיײס

 2. 017:01281 מואממסַײֿפ 1 - 0

 רעטשרע רעד 386 6 רעטסקעז רעד +צמטס פ1צלמ

 רעטייווצ רעדס356 8 רעטעביז רעד 9846 76

 העסטירד רעד טטס טמנוצ+6 רעטכַא רעד ?מ6ס 61קםס?מ

 רעטרעֿפ רעד 4986 ?סוגַײסמ רעטניינ רעד +מ6ט מנמ?ת

 רעטֿפניֿפ רעד 686 11+מ רעטנעצ רעד +םס ?סמ?למ

 צי 280ט895

 1. 82 אפ סמדאח ! אתת סצעא אהסא עתעצופא ?ןאמ תזד םהתתאתתפ.
 "זמסמ ץסט 8628 8 2001 סס תמבחאסס ט86 זחסזסמהמס8פ 8ֵזיס תבממצ."

 2. םעסעת םשצא אט זא פמדתז םעצתעת ףפפא זא ענח תם.
 "םסט9טס6- סמס 006 ֿבמ 986 898016 ?סמממ טסמ גמ ל86 11616"

 (02. +מ6 ?מ2ו158: 4 ט16 גמ ת8מ4 18 266066 טמממ טטס ֿבמ
 סמ6 םסוג9פ8) .
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 זמ 986 116616 00
 ת 114316 תסג56 8498248 7}476801.

 ףמסזס, גם ?26 89910 זיססוג
 131ױ768 זצ 068061401 תסץצ2616.
 סי 6ט6ם1נמ46 , 18 תזסתםס 2

 סמ6 06
 1 שפמסט6+ 0804 826 1097סמ ,

 1 שמ18616 826 6811 סט:
 תסצ 21 ,

 ססזג6 , 6006 , 6006.

 1 1076 ץסט, זמָצ 4681182
 צסט 876 מתצ סעסײמ , זםצ 8692616.

 ד 1סט6 ץסטע מס9מסע, 7 6
 ץסוגײ 18986 ,

 ד 1006 986 ?נמצ 0186.
 1 10ױ76 986 ט600168 268 6

 םסוג 56 ,
 ףךתפס ץסט 8660 סם,

 00106 ?ס זמס גמ זחש 6ןסּפחמ , הסצ21 ,
 ססזמס , 6006 , 6006.

 לד ?0145086

 זא תתתז ןאד זטצואנת1 גע
 םמיזעיז 1תיזת !עאמיז 4 התצ 211 8.

 ם0תייא סצניא םסצפנעזפמייז טז
 ץסצאיז אתצא פמעצאנפ תמצ 2211 ,1.

 צעתא סטאיש עתהא ןזתצלז

 םתחצ זאמ 2188 תהשסשצ
 זאמ 618 4 ץאצ7 סא תטע 2

 תעצקג,,
 אטא, תשא, תטא

 זאמ 808 תזאמ 118, תתצא ףתצתתע}
 םופַת אתצא םתסצא , אזאתצוז תנמצ 217 ,ך.

 דאמ זזמ סתצא עז/אדוא, זאמ 3
 םתצא יז עזיא ,

 דאמ זזמ 205 תזעצאע םצ2:1,1.
 ךאמ זזמ תנ פמיעמצאתז ןיאמ 1,עםא

 םתגצלקז ,
 ץלספ סט שתעופצ סצ7 2עצ ,עהטצז ,
 אטוז דּפ 0 אזת דא תםסצתנאז  תתצ?ז ,

 אטא, אטא, תטא

 טדז. ססאטנהסעגיזד סא עמ איזה עס

 ךא ףתפ 08510ת8

 6006 6ט60186.

 חמפס 40 ץסוג טמס?

 1 טּפמס 00 סטֶצ 8 0004.

 וחמּפס 8186 02 סס08 40 ץסוג ט7

 7 טּפמס 8 סססע 0? 860168.4

 סס ץסט שממס 986 8007168 1
 טפמס1 סזמ 41 631 סמ סו?

 צ68, 1 שפמספ 0880 0004. םסש
 זתגסמ 18 7

 19 008608 טשס 4011878.

 ךימּבס 18 טסַשצ 08682.

 תס ץסט שפממס 00 סג

 ל685, 1 ּפמ סטצנמש 686 טססע.

 6טַזא סצטאזז

 טס9פ טנעּפעט (טנעז 1ת)?

 זאמ טדמ אסצַײא 4 םסאמ.

 ט089ת טזא םטאמ טדנ8זס(טדזי זת)?

 זאמ טדז ! םסאמ עיז ואתצ828.

 חד טדז8ש0 (טדניז זת) תד אלצ 8
 ניטא 5801,ז6 אז יצא ת ?

 30, זאט טדמע 208 םסאמ. צנדעש
7 405 

 זיפ 8054 ףפטפצ 20ת28ת.

 ת08 12 ?עצניה 8118.

 פז טנעּפַעט (טנזז זת) 25 אסצעא?

 צ0, זאמ א0צ7 208 םטאמ.
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 עהצאט 2011ױפ8פ 208צשא3טא ע01 אד אש 8861ט768 הָזיס 211164 יה+צמ
 םזאמווה ססס,8.+

 +0, זאמ 28 אטמנזפזאנפמופ םזאמחת +צ68, 1 866 0װ601681 00048 4
 טא םסא מאא. םסט61 8.

 ףזד טנעּפַאט (טדעז זת) אסצײא ! סס ץסט שפמל לס מטָצ 8 7
 תסאזמא?

 זאת 808 אנפמ'ד אעצא ךיפ!צי זּפח ד ם8טס מס 16 ?0 686 82
 1,וצ טאדפז ז,4א61 תסאז אנו , מס 61.8 .

 מז םאעמץפדס (תםתאתעתיי זת) 5מסע- תס עסט 6664 586מ00) 7
 דא

 אעצא , זאמ תתתע ?2פ8צ אזפם'ע. אס, 1 408'+ 2666 המצי

 אטא (אטשאד) 220 טנזתעת "זיפ 0 סעצא . 0006 8881 800מ.

 70 , 84 תםאאא. ְו צ65, ?םּפתז ץסט.

 8 סטיזאי שסס64-טצס.

 6דצ (סעציי) 642טאדהשציז , 60064-מצ6 .

 טדדד .246801589 40 {תתפפסא טדז

 1. ף1:8881866 גת 0סוס 802

 (8) 86 טעע1466 826 +מס קזססמ 86 תּפקסקקי+ (ס) ףמסצ ּמזיס נת

 8 068ט61?ט31 םסג86. (ס) 16 00868 8 82:686 4681 04 תסמסצי

 (6) שמס 2סג86 18 שטמנלס. (6) "מס תסג36 תהפ 8 41490מ6מ.

 ({) ףמס סזי1468ע0ס 18 8 טשסזיטסש. (6) 26 טסויאפ 28 ?זסח

 ?מ6 תסג86. (ם) 26 0600068 תסתמס 824 6868 8 2004 ח681 .

 2.  שני106 986 101106182 86ת6068068 גת 086 ?1ג,

 ,טיורב טקַאב רעקעב רעד ,רעדניק ייווצ סָאה עבָאב יד

 ;וויהב א טביירש רערעל רעד :.ךוב א סָאה לדייװ רעד

 .טקַאב עמַאמ יד

 0. 111 גמ 36 ססַזַײ6ס0ט9 קזסמסטמ:
 ןֿפיוק ביק - =

 ףפהק- םביל 2
 טספ;רק ר ןכיק =

 טֿפיוק טסגיל

 4. מנסמ טײסצ9סתספ שסט14 ץסט 156 14 ץסט 8680 ץסטַ* 808 90 6
 8ססַײס 90 טטָצ 00086068 84 686 ?0086068 86 סעסט886 6

 זחסדיּס זיסס,7
 2 סה =



 1,8550א8 עד1נ

 104 ש00/,םזח אתצ

 תדי1מ666 ?סזױמ שינ666מ ?סנח ת210830180104 1468מ122 1 ןמקו15ת

 ןעניווו ןצניוצ טסצאנוא 0 6

 טשינ 00') אדפמנ םסס

 רימ ר עמת טז6

 ןטרָאג רעד עג רפ3 תזת ס0תדא סמס 287:46מ

 ןעמַאזוצ ןשוטנו ית דע: 0863 6

 רעמיצ רעד ראאיל ראג תנית ייפתאדת 686 דיססזג

 ןרעמיצ יד שי יי '3 תַז זפתאתתא ?מ6 ססופ

 ןייא ן'פ תצא סמ6

 רעטצנעֿפ רעד 40 3168 1/3 תחת עצאצפ?עה 66 טנמססש

 רעמלא רעד רשע טי ר'3 סעה גזאזה {86 366

 לוטש רעד 0000 ראכ םעמ פמישטז ?ם6 0889

 ןלוטש יד |וו6ש '9 תז פמזסזא ?תס 0מ8178

 ןליּפש עי 8מסדזא טס תנפצ

 טנאוו יד ( נטע '9 תםז ךאאד ?מס ט1

 טנעוו יד (וצ/ '9 תז טעאז טי =

 ןעגנעה גער דא בך 00 6

 קיברַאֿפ צ הוט ץגתמזא ס0101וג1

 דליב סָאד 3נילג סא3 208 םזזת 16 21 סט

 ןקרִמ ןיק זהתאא טס0 1008

 סיורַא סרשה 8 סוג?

 (1)טרָאד ( אר תסתיז (א) 56

 םיוב רעד םה 133 תעמ םסצא למ6 6



 טציא 6ב'= דיזפה תסוא

 ךירג 4 88:)6| 866

 (ןע)מולב יד ( ןצ) או '3 תזד םזסא(עא/ +מס ?10חס5(1)

 -ןעללב ןי 4 םבזיד ופא 90 סנססװ

 ךעלעגייֿפ יד וללײפ 23 תז ץמצסאמתאמ 686 ט58

 *ןעֶילֿפ ןל5 רק ד דא ?ס +1ָצ

 1. תםתאעתזאס סע עסצנסא

 ןיווו ךיא הוו

 .שזדעלאק-ןילקורב ןוֿפ טַײוו טשינ .ןילקורב ןיא ןיווו ךיא

 .ןטרָאג א טָאה זיוה סָאד .זיוה ןייש א ןיא ןעניווו רימ

 העדורב ןיימ ,עמַאמ ןַײמ ,פסאט ןיימ :ןעמאזוצ ןעניווו ריפ

 .ןרעמיצ ףניֿפ ןוא ךיק ַא ןבָאה רימ .,רעטסעווש ןַײײמ ןוא

 רעמיצ רעד .רעמיצ ןייא ןיא ןֿפָאלש ךיא ןוא רעטסעווש ןַײימ

 ייווצ ןעייטש רעמיצ ןיא .רעטצנעֿפ ריֿפ טָאה רע ,סיורג זיא

 .טליּפש ַאידַאר רעד .שיט ַא ןוא ןלוטש ייווצ ,רעמלַא ןַא ,ןטעב

 טנַאוו רעד ףיוא .טוג ךָאנ טליּפש רע רעבָא ,טלַא זיא רע

 ךיא .,רעטצנעֿפ ןוֿפ סיורא קוק ךיא .דליב קיברַאֿפ א טגנעה

 טציא זיא םיוב רעד .סיוב ַא טייטש ןטרָאװ .ןטרָאג ןַיימ עז

 וצ םיוב ןופ ןעילפ ךעלעגייפ יד .ןעילב ןעמנלב יד .ןירג

 2ךעליירפ ןיב ךיא .רצהיל ענייש ןעגניו ןוא טיוב

 1דדז. סת/עשזתת

 1. ת61:80881 טזיסמסטמ1 2. 20886881ט76 םזיסמסטמפ:

 ךיא 1 ןַײמ זש

 וח ץסו (181118) ןליד ץסוע (?8נ115)

 רע 6 ןַײז תנפ

 יז 206 ריא 61

 סע 16

 * טמסמ 8 86:08864 61 י|ד מקַקספעפ גמ ?זיסםס 07 6267

 טסש61 , 8 406 15 קג 06268908 686 '. (866 6880 זסט, 2

40048016( . 



 ?סש80מ81 ץײסמסטמפ (64'6?002) 2088688196 קצעסמסטמ8פ (6'60086)

 רימ 6 רעודנוא סוג

 ריא ץסג ( ((38 רעייא ץסג* (6
 סנוגז8נ } נטזימנ }

 ל"ד ?םטצ העילדז 9631 זי

 5. 608:01מ81 תטמטסַײֿפ 10 = 1

 ןעצ ?6ת ןצכעז 83 2666

 ףלע 61 676 ןצעביז 86ד6166מ

 ףלעווצ 36 ןצכַא 63 4666

 ןציירד ?מבַײטססת ןצנק לב תנמ6966מ

 ןצרעפ ?סוג10 66 קיצנאווצ סשאסמ+לצ

 ןצפוֿפ 431666מ

 4. ן1פאמז688108 07 46 2

 (8)טשינ 281026 0688: 809. 10 6286?

 .םש"ה סבקײהש רל

 .ן"יש טשינ זלא רע

 .םייה רעד ןיא סשינ ז"א רש

 (ס) זמ 86889106 8686606098 086 184611מ196 801016 א

 סצ ןא 15 16018064 סצ 986 468801906 8761016 ןייק , 468מ102 תס

 ס- םסצ ּפםָעי+ 021146 א, 986 8688601376 87:01016 ןייק 18 0

 ט8646 1מ 986 סנטַ+8). ?ס 6486?

 .טלעג ןייק טשינ טָאה רע

 .ןירערעל ןייק טשינ זיא יז

 :רעכיב ןייק טסיו ןבצה ייו

 1ךצל. עםסטעסמ5פ

 1. תזע ּפתטפזתתפ טעאצזא 802ט48.
 ײ"תוו ףטםס608ע6י8 20 ם087:62009."

 2. טעפמאתא 12 תעת "זפת ?טא צואאועאפ ףזסמ.
 "ך8מסע 195 986 1188 ?זיסמ 50006026 8'6186 98016" (02. 6
 יד ךמ6 2888 18 81שפץצֿפ 2ז66מסז גמ 8046046 8'36

 ץ8די4) .



 2806 חס 876 811 סצססט8סַײֿפ,
 0מ, 0, 811 סזיססמסַע8פ ,

 2ת4 ט6 8148 םפממצ 80888
:08 08 08 

 406 ש6 6660 9082698612)
 0מ, 0ם, ײחס 8660 60869867-}
 סגסמ 8 9816 םס 0686 88 ,

 םהמ  םמ, 03-

 806 ש6 866 811 טמ1 68 ,
 0מ , 08 , 811 טמ19664,

 טמססמסד יאס 876 תפמצ 01 166,
 0מ , 0מ , 08.

 תמ6 טס 811 ּפטײשס1נש 1006 8
, 0986 

08, 08, 1096 6868 0986 
 131846 8 סַײ146 8286 2דססמ,

 0ם 3 08, 08.

 צי 10 6

 טא אהה ?!4צאצא תז.! םתזתצת ,
 סצ , ס0צ , תזמ םתזתנות,

 טא אחת ?זאסעא ?םתצנצז תאמ 141 0188 ,
 סצ 0 צ , 0צ-

 טא ודה טהזדא ?1אמ דא עצאצא
 סצ, 0צ, ?דאמ זא עצאוא ,

 תקדיז אוזפ ד7 אדפמז0 םאצ אצאואז ,
 םאי 8צ 03.

 טא אנת ?א8צאנוא !ז, עצאנא ,
 סצ , ס0צ , תמע תצאנא ,

 ףךפז א1תה ?צאא ןיזז 91 צצצאנא
 טצ  סצ ,יסצ-

 סא אזקה זזמא ?זאמ תסאמ 8,

 סצ , סצ , 218 תסאמ ,2ז,ם
 לד א א805א עזַז ג תתז

 0סצ+, סצ , ס+צ.

 עד. ססאטעתפתאזנזסאעז אעזמתז את

 ךו אס אהיה

 1 866 ?ם889 ץסט 8806 8
 ט8068מ9 8מ08זיטמסתל.

 768, 1 םהטס 8ת 8087י0װמסמס.

 תדיס ץסט 5436 7

 צס8, 1 ּפמ 686 188610764.

 0מ שמנסת {1007 18 6
 80 8דיטנ ס 7

 ףמס הק8ישמסמסט 158 סמ 6
 {1בזיֿפס 11ססז.

 םסש תּפמש 0005 6065 6
 80 81046ת46 7

 ףמ6 8קהזיומסמס ת38 6
. :1001 

 ץמנסמ זיססמפ 6068 086 8ט081ע0-
7 1066 

 ךאמ 28 242 ךת םסד ג זטצתנאעפ
 םנ

 צס0, זאמ 808 4 תזתתי

 פז 28צ7 זת תעתת 57

 +0, זאמ םזא םפת 48084:,841

 0צ37 טדזאמא 60תא 12 םנ תנדתע?

 תנ תנפפ 12 סצעא עתתפמדיא 6088.

 לד יפנאההא 20 םז תנםנ?

 םנ סנתמװ םסיי ססאצ יּפזאצטתא ,

 טז את ףךיפדוזמהא םהסיי ס1 תנמע?



 77 םסית 2 5םזסעּפ1אניה 3 4 16 םמ8 8 0664ש:00מ, 8 11ט1מק
 לסצאיזפנאזת 84 אאמ טא 4 זיסס 8 8196מ86מ 86 84

 יד !טאדפ--יע8ד14 די . ס89מ.

 ףיפמד 137 תז (ועװ ןהאתלדדא? 15 16 8 סע1286 808עסמ7

 30, תד ?סא פתתצאז 2 4!6אזּפא 006. 65, 986 ּפטמ 58168 8 טס6
. 489 

 טד ףאצדית 12 תנתנפ-( 7 םסש זתגסמ 18 686 זיסמס ?0י 6
 808 זיסל

 21 מד פזא תםסז המת 2 8מס0צ 1958. ס1צ4ס0} 4011868 8 0םסם.

 םסַ, זאת לצע םתצפאסשעא תעהצא עזאא 6004, 1 311 טצע1מ/ םֶצ
 םתאטאא סד תנתצ; תגמס8מ6 טס 1008 86 6

 8ק8דיזמסמס .

 ת סטַײא סטאי. 6006 6ט6מ128.

 טלדד  ןא/תסזפופ 10 ז,תמפסא טבדז

 1. ףזי881866 100 2

 (8) אָצ 2806 ה8פ 8 0386. (ס) 86 מסטג56 889 2106 ךיסס3
 846 8 42196מ6מ. (6) זמ 986 266ע0005 ?םסזיס 86 6818, 8

 ס066, 8 68016 86 8 1:8610. (64) ףשםס 8630 תוּפְצּפ 0611 ,
 (6) אצ 81866 886 1 81660 1מ 026 זססומ. ({) ףמּס זססמ 8

 181726 טשבלמ טםזס6 ט1260ח9פ. (2) 1 1008 83 זחצ 281766ת.
 (ם) יזמס צַײס698 18 986 2866 86 266. (1) "מס ?1סאסזפ

 8ז'6 ז'ס8 8244 ץסנ10װ6.

 2. ע111 גמ 386 60ז7:6660 םוממססדי:

 .רעמייב + רו טאה ןטכאנ רעה

 .,רעדניק . - - 4 טָאה עמַאמ ךיעמ

 .ןרעמיצ 5 טָאה הריד יד
62 86866065 8686 4846 .90 

 .רעסַאוו ןעקנירט רימ ,יינש ַא טלַאֿפ ןסיורד ןיא

 .זיוח ןיא ןעניינ "יז .ןֿפָאלש טייג רע

 4. 002038866 186 קזי68680 9656 02 ליּפש ךיאי

 5. חממס םשסלסַײס שסט16 ץסוג 6

 (8) 1? ץסוג+ ?1686, שמס86 ?8למסז אײפפ 8 68110, 566
6827 90 8098142 286 5286 280 

 (ס) 12 ץסטע סעס?מסַײ, טשמס 0066 8 ם1סץ7016, ט88 ס0מ8לפמסנִצ
 וג8102 ץסטג7
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 ז,טפּפסא זצ

 עזיסמטמס186108 1668ת122 1מ 188

 נא 4

 ןזד 86 886

 אם חד 1188

 ףךּפט 6285 ט181ס1ת2

 םז הל םא {ס0 זסמ8נת

 ןז דא 2(:ס06

 געהט לעד סס 2878 0, תופס

 :402:684| טס 6004

 סעת 1זםנעתמתצפא 686 ס.,0 60

 תנת עד 6 686 1טמסתמ

 תנז טעפמנעתצ סת6 8גסמ61ש

 יח 602 םס 8

 םפ 8 ?ם6 60118

 פמדתא ס0ס 4

 עוד א מס (617606 0036609)

 םצואאס צדייא סס פסק

 תנ ?ץתסאמדאתסא 986 {זג16 6
2 

 סה ואז אה תאיז 5 ?מ6 6

 םד זאג איד אז 26 8

 תײפ טא טמ6 קסטמ64

 םז ףךפזמעצז עט 986 סתֿבסמ

 תז םטחאע 626 0

= 45 - 

 יח ?ט00248שז גסצ

 תזינת066 ?סנױמװ (י1נט96מ ע?סדדמ

 קער וַא ךצעט

 ַאטשי נ א00ינ

 הנח ּבנח

 טסַאג וצ 0066 3

 ןכייקב ן

 ןיילַא ן

 ןזומ ןוא

 ןכָאק ןבאק
 ןסליברעביא רעד א רלב

 גָאטימ רעד 66 רַאְּב

 ערעשטעוו יד רץרצס,(יזצ יב

 טיג רע 4 רצ

 רַאלַאד רעד רשלֲאב רדב

 = וי
 ךימ א

 ןפירקּנייא ןֿפקנַײמ

 סָארקטכורֿפ יד םָארסבורֿפ =

 ץנַארַאמ רעד 1 )טושאא רעב
 ןצנַארַאמ יד ןבנרשע יב

 טנוֿפ רעד 6035 רב

 עלעביצ יד ץטצרינ יב

 פבלוב יד ץגווב 3



1608 126 

38 06 

0)' 126 

8 026 

 םּמ1 ?

8 636 

 {ת606 6

 986 ק2דזסס6שצ

 26 ס88סצזִז

 9486 סג6646ס62/ םסמ

 ?ם6ס סד68/ 6

38 6260 

 ?מ6 טטג6667

 926 פסטיס1680

 ?ת6 6

0626 

 ?ת6 11צ6ע

 ?מ6 0661

7681 9046 

 סת6 185

4664 

 086 8קזסמ

 ?ת6 8/סתמפ

6 6236 

 סתס ססס

 תחת יזפדייתד א

 תד י'?פדייתד אזא

 תמ 'תסא

 תד יףסאזא'זא

3 

 תתת נד

 ת08 נאד

 תז פמ2אצקאמסעז

 תז םאקמאצ

 תז צ היא

 תחת .פגצזאזיאוק

 תז עצתת

 תז ?טיזעת

 תד עא

 תז ?5סאס

 ,וחתת ( 15

 תז זקמתת

 08 תדאתנ ןוצ5מ

 ןיר(י3 רַב
 ןצנירשיב 3

 (שאש6 רַב

 טא 2

 בוטר
 אני רחּב

 וי: סג
 רק 300 '3

 -רא עב י+

 צי יב

 ןירטיצ רעד

 ןענירטיצ יד
 טַאמָאט רעד

 ןטַאמָאט יד
 בלאה

 טַאניּפש רעד

 לקעּפ סָאד

 סָארקזִי;ּפש יד

 ילרעקעב יד

 עקסא* ?ד

 זעקטנַאמש רעד גד 060 רעב

 רעיא יב
 רצשזֵּב '3

 ץנצטשע ס יִּב
 ; 213 יב
 (יסרשיב 6

 רעבצל יב

 רעייא יד

 רעטוּפ יד

 ענעטעמס יד

 בנרצ יד

 (ע)רעדנַא

 רעבעל יד

 שיילֿפדניר סָאד 0138 עיר סב

 שיילֿפבלַאק סַאד 0127 063 08 אז םנד ךצ פמ

 '3 סד סמזעפנאע
 תנ עז את

 סא יסוא

 ר ר68 ריב םקת תאתיזאמ

 רצכצסרש3 י3 םד קתיזשאמג יח

 וי 87

 עי

 ריצ3 40 ריזב םנחמ יקח

 866 רשְּב םעת 2

= 224 - 

 ךעלּפיר ענעסּפעש יד צניססש

 ןָאטעגנָא

 ךעטרַאֿפ רעד

 רעכעטרַאֿפ יד

 רעלעט רעד

 ּפָאט רעד



 ּפעט יד 04 'ב תנז נס 986 8

 ןעמענ 6 י ןאדפזטיא ?0 6

 ןגייל 7 1,968 סס קט?

 רעדישזדירֿפ רעד רצ3י093י76 רצ3 עדת יתד םקנתד תואא ?מ6 ז61112618ס07

 (ן)כַאז יד (ןכטנ 3 תמ 8(2804) 10 5(1036)
 ןכַאל | טי 1,ןאתאז סס 18

 ךז. עתעקקאס פתצסענסא
 קעווא טרַאֿפ עמאמ יד

 זיא עמַאמ יד .טלַאק זיא ןסיורד ןיא  .גָאטרעטניוו ַא זיא סע

 ןוא רעדורב ןל-מ/ ,טסאג וצ הנה עבַאב רעד ייב זיא יז .ַאטשינ

 ןוא גאטימ ;ןסייברעכיא ןכַאק ןזומ רימ/ .ןיילַא ןביײלב ךיא

 -נייא ךימ טקיש ןוא רַאלָאד יירד רימ טיג רעדורב ןַיימ .ערעשסעוו

 ןייא ,ןצנארַאמ ריֿפ ףיוק ךיא .סםָארקטכורֿפ ןיא ייג ךיא .ןֿפיוק

 םרופ ןייא),ןענירטיצ ייווצ ,סעבלוב טנוֿפ ייווצ ,סעלעביצ טנוֿפ

 .רעווש טשינ זיא לקעּפ סָאד .טַאניּפש טנוֿפ בלַאה ַא ןוא ןטַאמָאס

 ,זעקטנַאמש :ךיא ףיוק סָארקזייּפש ןיא ,סָארקזַײּפש ןיא ייג ךיא

 ךס א ןעייטש עקטַאי ןיא .ךלימ ןוא ענעסעמס ,רעטוּפ ,רעייא

 .עיילפדניר ןוא רעבעל ערעדנַא ןא ,גנוצ א ליוו פנייא ..ןעיורפ

 .ךעלּפיר ענעסּפעש ייווצ ףיוק ךיא  ,שיילֿפבלַאק ליוו עטירד ַא

 טיעד יירד ,טיורב א ףיוקיךיא/{.ילרעקעב ןיא ייג ןהא לַאצאב היא

 לסָאי רעדורב ןַיימ .םייהַא םוק ךיא .ךעלכיק-עלעביצ ייווצ ןוא

 ןוא רעלעט טשַאוו ןוא ךעטרַאֿפ ַא טימ ןָאטעגנָא ךיק ןיא ןיוש טייטש

 ןוא שיילֿפ סַאד סיורַא טמענ רע .לקעּפ ןיימ ףיוא טקוק רע .ּפעט

 טרעױרא ?ד טגייל רק .רעדישזדירפ ןיא ייז טגייל ןוא ןסכורב ?ד

 טגָאז "רעווש רעייז טעברַא עמַאמ ידּה .סעצילָאּפ יַד ףיוא ןכַאז

 .ךַאל ךיא ןוא ,לסָאי
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 זֶס סתעאזאעת

 1. תֹּמָצּפ 02 986 ט664:

 קיטנוז פטמ89צ קיטשרענָאד ףימוטגזי5489צ

 קיטנָאמ עזסמ689צ קיטו-רכ דג 6897

 קיטסניד ךוג68568צ תבש 38סט897

 ךָאווטימ 60 65689+צ

 2. דתגסטיס 6686 02 7605: 2 2 1

 ףמס !טצלטזײס 0686 02 714615מ8 טסװזימּפ 18 1017466 סצ

 ס0080181ת6 סמ6 802עס02ע218496 ?סזַײמּפ 02 986 8טגב318ֿ311עצ

 לעוו ךיא , 660. ט1למ ?מּס 1221816196 02 386 טסעט;

 ןביירש לעוו ךיא 1 82811 ט6

 ןבַיירש טסעוו וד עסט 6111 שנ:196 (1801138)

 ןבקללרש סעוו רעש 246 ש311 טד6ַ

 ןביירש טערר יז 826 טב11 6

 ןביירש ןלעוו רימ שס 8811 טײ 6

 ןבַיירש סעוו ריא ץסוג ש111 ששײ166 (201136,21טץ81)

 ןביירש ןלעוו ייז +מסע 0311 ט6

 ףמ6 1זמ6ע8901ע36 51ת2ק2ט3195/ 18 686 0886 01 986 ץלסַשס. ןזתם

 986 םנטיפמ) 8 0 18 84646646 90 7836 1

 טנמשןוּה- !ייַג 201 !בילרש ץחדיב 1

 םתווגזי81 !םליג 201 !סביירש חבד 1

 0. מס 66616810 04 תםסו 1

 ףךמ6 6886 04 686 תסטגמ גמ 946 81:מק23187 18 4

 סֶע 946 46212166 61

 (8) אסתמ1מפלנט6*

 ןַאמ רעד ?ןרפ יד דניק סָאד

 * םוגמ)666 02 ?86 56266206.
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 דניק סָאד סײ

 דניק םעד ןוֿפ

 יורֿפ רעד דניק םעד

 לררפ יד דניק סָאד

 סד סיורפ רעד סח

 לררֿפ רעד ןוֿפ

 (ס) 1906 *

 סנַאמ םעד

 ןַאמ םעד ןוֿפ

 (ס) ת8ס1טס**

 ואמ סעד
 (64) 4ס008801ט065*

 ןַאמ םעד
 ז}/ סתסלזיתמ5

 1. ת אתח 2064 0095 עתת טצצצּפענ 4 תזטסזת טץצּפע 008 תת 206.
 "ה} {סס1 8906828 שמ86 26 !תתמסשּפ} 8 0186 זםמ אמסשפ ש886 6

 8קס8א8 , "

 2. 87 תז אסצק 12 28 12 ת05 צאמ םזיזץת.
 "ואמסמ 986 תסטפ6 18 ?טנו , טמס ?1סטג 18 |688165) 016לס1."

 פוגמ683 20986068, 897
 טס4986068 ,

 ףוגס8468צ} 826 ס6מ6868+צ3 ,20689068
 ףמטזפ68} 86 זז:168צ3 , 004986068}
 58ס9טע68צ, 107 8 048226,) 6

 טס9860-םוג66432 ,
 סטמ68} 8881מ 20686068.

 ת681גת קס9860068, תסע6 קס689068}
 0866 תסֲיס 848 8251 מת 68
 ףיססט8} 8מ6 ססמסצײס6א, 8

 ט8לט687} 8366 חתפמסנמ?פ -
 8 3066 ק098490 2ט661מ82

 סטמס87 8891 006860684

 םַיס846 8286 20980068, 1184 4
 טסס(4068

 12מסמ 886 פטטמסע , 206080068}
 הק8גת 826 8881, ס0689068)

 ס8טטַײ7}68 8196 תפתסנמס -
 8 םנ66 קס0890 2146126,

 סטמ68צ 8881 20686068.

 תופס 681166 "םס8868981436 6886", ט1782818666 סצ "ס2".

 וי 1014 5086

 ?טאיַזת םטנ.ם5 , עסאיידא םטד,828 ,

 סנאפננא טא עזצישטסאמ םטז,318 ,
 םססאנטהפמיזזא טא עת תצישזא םסז.םניפ ,

 פמעמעתפ זא 24 אסצדצאמ 4 םטסזםת-
 0151 ךמ ,

 ?טאיזדא טתציזנת 801,3148.

 032 םסנזםעפ , טאגציעת 5
 אסאמ 8 וזסז סא טנעכעת פטעטעפ

 םתתצאיז טא אסתסא ֵֹ 5
 פמ אמתפ אסאמא ישפמסז,אי**** -

 2 םסנ.םע-אתטסנוז
 ?טאיזנא צתעציזית 801,888.

 םתסצ עדי םטנזםעפ  ענפמ עח
 םטז,868

 ץתתדנויפ סא טניפמעתמ, 95
 ס0ם2ת סא טנתפעת 85

 פמעמעפ אסאמא ידפמסנאז - 8
 םטנ םנפ- 011

 ?טסאננא טגצזזת םסז,מתפ.

ִ* 

 **  ךמסנזיססס 003609, 388818666 סצ "טס".

 *** ן1די666 ס003669.

 אא*** ןוסס 6185 6806 סמ 986 880080מ.
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 סד. 00אטעמפזזסאתעז  א(עיזננתד אז

 ףית/טדאז דאס םצ ףתעזא

 6ש0ית-אספסא. 1611.

 סטיז -אס סא . 116110..

?7 5686 2818? 18 

 אס 3 816 406מ.

 םסש {8+ 86 ץסט 201מ6 סָצ
17 

 1 ּהמ 2018 סס םס8פטסתמ.

 1 פמ 201תק טק ?סס 27:0ט1468606.

 2דז'ס ץסוג 201מ82 ?ס 3587

 7368, 886 ץסט 86 קײססם8סנצ
 801ת6 00 םזיסאמ

 טמנטסזיפ1 לע.

 צ68, 1 8מ 8 8603460 גמ םמָצ
 {11:80 ץס8ע.

 טמסמ 6068 386 סם |ת 67

 ףמס טיםמנמ 1686768 גמ 68
 זחנתט668.

 חמסיס 18 ץסטש 67

 16 15 ןצ1נמק טק 1מ 386 8639.

 אחמפס 1328866 40 ץסג 7

 1 תם8מצלס 8 53106886 860 8
 ט802886.

 םס ץסט 2876 ץסג-/ע 7

 . 368, 1 ם8צ6 149 ֿבמ זמצ טס624639.

 18 םתמסע1מש ט610016666 616?

 אס, פמסא1גמפ 18 תםסלש קסנימנ 9666.

 ףּּפד 172 תחת תז.םייפ 1עתאסאזפא?

 אקצא , ?נא'פ ?זאת (?עיזפש ?דאמ) .

 סד טאצז עסתפזס (20ת זת) עזש
 תזת םאתאל

 זאמ עסת אחצא 2080 .

 זאת עסת םנ? 2תסטדתתאפ.

 ףךפז 6עתצפדז0 (סעצז זת) זא
 צאת את?

 30 סא םס 6עט8 (דזת 6עצױז)
 ןעזד םיז אז זא םתתחא-

 טאנ טענה יזידיז .

 30, 1נאמ םסזא 2 פףטתניא דא ויתפתיזא
 6 צ

 טמא עסתש 02 תנז םתא?

 תנ םתא עסתית 02 זא ַיפפא עזאשית

 סש 12 תתצא ( הצחת) 7

 די ז16 סצמא זא אנאץפ .

 ץס8עת םאסתלמ םספזס (םסז זת)?

 ךאמ 808 4 ט2ז17 טא 2 תצא .

 ףפד םסּפזט (תסז זת) תםאצא (תצחת)
 ןבד  ,ךיזיל

 צ0, זאמ 803 תז זא עתצא ענוממ:וואפ

 ךיטַד וחס וחננא 20 תעצעמקתא?

 ןבעא 3 אפ ש0ת אנּפמיז תעצאמוזמא ,



 םס ץסט 896 8'90687
 םסשאפפ 806

 צ68, 1 ם8ט6ס ''תס ?71ז68 88 1
 88 8 3166188 םסשפק8קסזי

 ףמס טש81גמ 18 8ט80186 60 ומסט6.

 צ68, 16 2068 ץסַײק 4880.

 אס םַײֿס פססמ ס6001מ26 60 6
.58089108 189+ 

 םסש 1082 4068 986 ?טז818 פלסק
667 

 0סמנצ} 21ט76 זנתטס68+

 6004, 1 שממס 90 טטצ 8 8
.8766668 0 

 םוגדידיץ , 06861186 ט6 ט(1
 16806 טנ?למסט? עץסט.

 ףפז םספש0 (הס דת) 4 האצאזיזצע
 88 ס7+

 30, זאמ 808 תד ףאעא7 טא סצאמ 4
 צד תזֿפמ יזּפתציזיטאס.

 ת1 םאא םזחצמיז סא ַפ0 עסתא.

 עס, 721 עסתע 2עצעה 618מ.

 עדת תטאומא םעזתמ ף8ס0 תםַײת תהפמדוית
 5 תאיזפצ

 ץטד זתאס פםדעצז םסנ םאא 7

 םזסצק7 עץידאע וחאטי.

 סו , ןאמ טנע אסצעא א תצא
 םאעסדתסּפא.

 תצד  (תצזיח) ?14מ אתאזסמז טנז א
 עדה 0סעעס0פא סא תזת ( אצאמ) ,

 ץדד . תאתתסנפעפ 10 זתפפסא זצ

 1. 088466 1תלס 986 ?טטטַײֿס 1

 .ןקַאב רימ .ןטעברַא ייז

 .ךאל ךיא .טגערֿפ יז

 ,טֿפלעה רע .טסניווו וד

 2. ףז8מ81896 1מ+0 31466158 3818 386 18,ם

 (8) 60 ףט16ע413! (ס) 2ט2118, 8686 8561111 (6) צ3081, סטצ

 8 0186! (64) 083166מ, תטמ סט3סאוצ 886 0006 1

 0. מנסמ םײסצסַײס שסט164 ץסט 186 34 ץסטע 818606, שמס 4

 386 6806מ 8 012 166-617680 303מ686,2617096 8ט026ע2}

 6000181664 ?ם9?8 926 4681 ש88 םסס 88 2006 885 וג5081 .

 (ס) עצ סנַײססתסדי 688268 6
 (4) 1 20 90 386 ט8/6ש , 6

 (6) ךמ +86 טטג90מ86 פתסק 1
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 4. ףז'8מ81806 1מסס 12

 (8) אצ תסלתסז 2068 ט18161ת2.
88000128254 20 (6) 
 ם1066די7 846 986 !{זיט16 840126.

 (?) 9886 986 2006 8מ6 ץט+ 1+ גמ

41 8268. 

 סטגצ תס8?+ 8846 11ט6ע24
 טמ6 זיס1די166ד8טסצע.



 1,1:550א8 2

 1. ט00אמסז אתצ

 עדי18666 ?סזױמ שי ס66מ ?סזדו ?צסמגמס189נ0ג 1468מ3מק ומ 1211

 לטנַאמ רעד 6068 רצכ סע אמאז סמס סטסיסס086

 ןעלטנאמ יד ן626/ '9 תד עא זיא 446 5

 ןפראד ןֿפ 3 םאתזיא 0 64

 יינ ײ=) אתצ 6

 טצונעגּפָא (3| גצגּסא ס?סעאטיתפ זעסניג

 ןפָא |6 סא סקסמ

 זיב 58 72 וגמס11

 ןפערט |פאר6 ףית דיר טס 166

 ןבעל ןבל וו מס 0

 םָארקרעדי ילק יד קוגל 4 תד תזצצתעמאתסא 9869 6106021מ6 6

 טליֿפעגנַא 0380 16 סאטעשנזפ 218

 עלא צלא אז 811

 סעּפע סצ6894 דסע5 3046601 7

 ןגערֿפ אר די יז טס 8884

 רעסָאוו רצסש) טס8עמ טא 3 סג

 ןרָאג רעד ראש רצ3 תמ 60תא 86 11001ע

 ןעעז רימ אפ ריא תחת 218 6 6

 ענעדיישרַאֿפ יז ןציב יי, רש 8 עפל ט8די1 ס8

 (ע)ניילק 0 ניילק ןמטצא(2) 1

 (ע)סיירב (06 יר םתציזת) ט6

 (ע) לַאמש (+) א 2/06/ 4(828401) זג8דידיסשז
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 ןעניֿפעג ןצניֿפצג נד ןודאז סס 1864

 ץרוק ברור טיפ 5מסדיס

 טעֿפ 048 עח 185

 ןכוז ןכונ ?טאמא לס 1ססצ {ס0+

 גנאל עב ןר 1092

 ןטסעמנָא |6 סא סאאפפיזיא ?ס צצצ סתם

 ןיורב ןיורּג םמפסצא סציסיאמג

 טרָאּפס 6 ה90 8ת0תש ּפקסניל

 ךזד . תתאמזאס פתח תסיחסא

 לטנאמ א טֿפיוק לסָאי

 רעטלַא ןייז .לטנַאמ-רעטניוו םעַײנ ַא ףרַאד לסָאי רעדורב ןַײמ

 ןֿפָא ןעמָארק עלַא ןענַייז קיטשרענָאד .טצונעגּפָא ןיוש זיא לטנאמ

 עכאי רעדורב ןיימ ךיא ףערט רעגייז א ןביז .,רעגייו א ןַײנ זיב

 .ןשטנעמ טימ טליֿפעגנַא זיא סָארקרעדיילק יד ,סָארקרעדיילק ןבעל

 עמ ןרָאגרעסָאוו ףיוא ןגערֿפ רימ ,ןֿפיוק סעּפע ןליוו עלַא

 רימ ,ןרָאג ןטירד ןֿפיוא זדנוא טקיש עמ .ןעלטנַאמ טֿפיוקרַאֿפ

 :ןעלטנַאמ ענעדיישרַאֿפ ןטרָאד ןעעז ןוא ןרָאג ןטירד ןֿפיוא ןרָאֿפ

 וצ רעווש רעייז זיא סע רעבָא ,עלָאמש ,עטיירב ,עניילק ,עסיורג

 .טעֿפ ןוא ץרוק רעייז זיא רע לַײװעלסָאירַאֿפ לטנַאמ ַא ןעניֿפעג

 רע .ןעלטנַאמ ריֿפ ןטסעמנָא זומ לסָאי .גנַאל רעייז ןכוז רימ

 ןרָאֿפ ריֿמ ןוא טעּפש טרעוו סע .לטנַאמטרָאּפס םעניורב א טֿפיוק

 .םייהַא קירוצ

 זזז. סתגעאתת

 1. דמס 64

 1+ טם6 6031976)841 20110068 626 טסַײס ןייז (+ס 06) סע ןרעוו

 (סס ט60006) , שס ט86 986 2886 02 986 8416661976. 70 6486

 .סיורג זיא דניק סָאד ,סיורג זיא לןרפ יד ..סיורב זיא ןאמ רעד

 טי



 1+ +םס 861609196 468021068 386 םסטמ , 16 8468 6

 דניק עסיורג סָאד

 דניק ןסיורג םעד ןוֿפ

 דנִיק ןסיורנ םעד

 דבלק עסיורג סָאד

 העדניק לסידרע יד

101106027 1 

 ןזסעמ14860176 6

 ןךאמ רעסיורג רעד ררפ שסיורג יד

6 462316176) 

 ןאמ ןסיורג םעד ןוֿפ יורֿפ רעסיורג רעד ןוֿפ

6 286106 

 ןצמ ןסיורג סעד יורפ ךעסיורג רלד

62 20060886176 

 ןאמ ןסיורג םעד לררפ עסיורב יד

 186 סנטַ/81 18 86 886 ?ס0- 811 1

 רענעה עסיררג יד ןעיורֿפ עסיורג יד

 2. ךץסנױמפטנס0סת 0 0856 1?

 1080 +146819פמ עסזײספ ?סַײמ 9מ6 0856 9686 ש1904 6

 8 ג41118ײ/ ןבָאה(?ס 8976) ק1ט35 686 ק859 2820101016.

 טגָאזעג בָאה ךיא = סה סגָאולג ןבַאװ ריב 6 6

 טגָאזעג טסָאה וד ץס-( 8 טגָאזעג טָאה ריא ץסג 64
 ( 8011138ד=) (סס1396}
 טגָאזעג טָאה רע 86 6 סנטע81)

 טגָאזעג סָאה יז 826 64 טגָאזעג ןבָאה ייז ?מס7/ 64

 ףיתסז6= 18, 206696/, 8 85מ8נו תוצמססע 04 טסזס08 שמ168 16זזמ

 +תסנע 2886 6686 טנסמ סמס 8גצ1נ1ֿב8ּדש ןייז (+0 06) ת1נג8 6

 ס859 ספ1614316.

 ןֿפָאלעג ןיב ךיא 1 זּפמ ןֿפָאלעג ןעניײז רימ טס זּפתמ

 ןֿפָאלעג טסיּב וד ץסוג זֿפמ ןֿפָאלעג טיײז ריא ץסט ןיּפמ
 ' ( ?8101138ד) (ססס6

 ןֿפָאלעג זיא רע מס זיּפת ק1טני81 }

 ןֿפָאלעג זיא יז 826 זימת ןֿפָאלעג ןענַיײז ייז +מּסִצ ץּפת
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 ךצ. עת2ת07טתמ5

 1. נא 12 תחת צז,18תז 8 .
 י|זסמס} 15 זסטמ6" (02. 986 2021198: ר/סמסצ 10119) .

 2. תדופמע 2ת70צ טנאמ עאאמז ?1אמ ץ1 עפ ךתתאמז 7188.
 "אס? 88 ףטנסאוצ |פײפ 4038 80216ױ66 88|?מסִצ 86 008061966."

 ָז. ץסזאפסאט

 תחזז תַוַא ץאתצדיה והת ?זאטנא זנםעת ,אגזסטמ4 96 1176 ש6 81מ0 80288)
 םז אתאמיי 12 ףהצזפ 4 פ'צדת? ךמס םנפתס 18 1סצסוצ,; םס 6

 א טצא בית חד טעם . 8668 זחסיס 93766..
 טא טצַװ 005 עאצדת ץתתזססמא טעפא , 2406 שאמסמ 986 +1+6 385 סטספ סט9}

 פמתצאע טשאתש תנת תדאח אחיו ףךמ6ס ּפצש ש1ב11 852346 2017 טפ
 ?2תצא 8 תיזצתא . אנב9מ 168 8688.

 ףס אהסצאז סד 812 אה! םמשסאמוא - פס סצעסײמ ץסטע 6848 ט1נלת
 ת ח/איז אז , {1סשס+ טשיס80ם8

 תתסוז םצעז עתצרת דת טנאחגא ךףתאשּפא ,תזסטמס 986 1176 ש6 6111 6
 טתצז ףזץאַזפ חא זזדפנעת 12 טסאפק2כת ץ?ס+ 4684066 826 502 8זי6 סט?

.1116 ,1 
 םנעפאסאמ דא פמז0ע7 אמ/זסצאטפ טעמא.41ט6דא8די08 שס טנוו פסנמ 6808

 גמ סט 8166.

 לד. 00אטעתפאזוסאעג !חאזסתז את

 ףמא טדפנז

 טלה אז סי? ץחמס 18 מס

 205 םזא זאמ , 3050. 6 33 +  לס9פ1-

 אס (אתטאז) תתהתצא , 31 . 006 1מ , 3081 .

 םט יא רע 708 צתאמפעט (אתאמח 6006 6076מ1מ6. םסש 816 ץסט?
 1ת)?

 2 םסתאא , סט. 218 (?תחּפַז) ?1אמ. ףמּממא ץסט , 6611. 839 80שמ.

 ץלספ םעתז ?זאמ אתצ? שמפס םסשּפ 18 6?

 אמה םתנפוטש סט אתצ אפ 1 סַײנמק 2006 םסשּפ.

 טלספעת א צ 7? מ80 667

 ךזומ םזא 4 8805א8 62/08א. 1 060806 62888266.+
 1 ט60806 8 4

 ץעה 172 תז אתזעא? שמס 18 ץסגַײיײ =(

 71 12 | פםעצא אטצתתע ?טאצ 586 19 8 ס068טס01+ט1 211 ?ץסומ
 םפטאצמזא. םנַיססאנ ץמ .
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 סס 080 (םסי זת) ?דאמ םעעזאע7 שחמסז6 616 ץסט 7

 אחס הסמא ?1א8מ םתתומא/ ךא ת/00ת/מ.ש6 60 8? 60116026.

 טא ערע ?2א4צא םד תמ טעג? שמסמ שנבנו 9מ6 664661826 7

 דא יּפטדצצ סא /דיא !תתזתז. זמ סשס 008688.

 דּפפ 8080 (תסש זמ) פמסצא 2 סנתעלסס ץסט 8876 8ת 808ע0מ6מס
 811:64849צ?

 70 , עטס ם808א 2 סנתע ?סטשא תתהצ 69, ש6 206 8 ס08166-ז0סזג
 ףיּבדוזזיםא . 8מ8די ס106 9 ,

 סצ7 ץספעת2 60תא 12 2ע 7? 0מ שמ1בסת 1100 18 986 8מ8ז0-
 זמ 7

 71 12 סצניא זּפטעצעא 6088. ד 15 סתם 986 56060864 1004.

 1,ס0עזד 8 יתד אארצמא 4 1, "צד אז , 1,660 ט8 4דנתא 90 ץסטצ 6818.
 ןז47ח,-ד0דצז 0ס0מם:די8סג1 1

 זודיי באאלז ?0נ םשש (?0נ דת) 1ם8תא8 ץסט. ןאמצ ץסט 1176
 הבא. ךאמ תצז ?דאת ם8קסבנצ.) ז 8מ גת 8

 .תחפצעדא . םטדיזצ 900 2690 תסזמס.
 םעצ (סעציע) טא 4 ןפצ יז . 6006-מצ6 .

 ץלדד . תעתםס15085 10 תמפפסא 2

 1. חמבס ס8מ ץסט טטצ גמ 8 46מ8עסשמסמס 8906, 8 1עט16 8ט61ע6}
 8 ש066װ/, 8 םפ;סַײז 2884 8 םטגססמםסע 7

 2. ץטַײינ96 טמ6 ס60ש7669 +סײװ 02 36 2

 יינש (ס-יוו) םעד ןופ .;סיוב (ןירג) רעד
 רעטסעווש (ןייש) יד ..רעמיצ (ס*ורנ) סעד ןו+צ

 ט. 32806)00 986 ס8989 9686

 ןקַאבעג בָאה ךיא; ןעגנַאגעג ןיב ךיא

 4. דז8ת518266 1ם0ס 50

 (8) יזסמ68/ 1 80 8סזװגססוחמ. (ס) זש תסלמסז 886 זצ 21:86-
 ןמססמ6+ 80 ץמלמ זס. (ס) 76 שונא ףט168צ+, 0668456 16 8

 1806. (4) מס 6106מ1ת8 8ל9סע6 610868 86 6 ס'61008.
 (6) 1 ססע 8? זצ שפטסמ. (2} ז+ 18 81/684/7 ?1ט6 61008'0.
 (8) 06 ךיטמ. (ם) ש6 סטטצ 8 6086. (1) 19 18 טסשץ 620605176.

 ()) חס 820 םסזמס.

 5. מנסמ םצסצסעס שסט18 ץסט 386 1? ץסט 8686 9מ89 8 טסזײצץ

 590016 9166 02 ץסטַיּפ 86 06060046 8 7
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 ם8תפזאפז א

 00אטעהסתזזסא זטפפסא ךד

 ,ןגרַאמ-טוג

 .טנווַא ןטוג

 .תבש-טוג

 .בוט-סוי-טוג

 ?(ריא טכאמ) וטסכַאמ סָאוו

 .םוג רעייו ,קנאז א

 ?רעטָאֿפ (רעייא) ןַײד טכַאמ סָאוו

 .השקשינ

 ?ב"יהר (העילא) ןקײד טכאפ סאדו

 ;טנוועג ויא יו

 ןייו טכאפ סאוו

 .טנוזעג זיא רע

 ןַײד טכַאמ סָאוו

 ?ןוװ (רעייא)

 ?רעטכָאט (רעַײא)
 :טנוזעג סשינ זיא יז

 ?קנַארק יז זיא יצ

 .קנַארק רעייז זיא יז ,ָאי

 ?סעב ןיא ןגיל יז וופ יצ

 .טעב ןיִא ןגיק זרמ יז .ָאי

 .ןייג טציא זומ ךיא

 .ןייג וצ טיײצ זיא סע ,אי

 :סנוזעג (טײו) יז

 .סייה רעד ןיא סורג א

 .גָאט ןסוג ַא

 .טנווא ןסונ א

 .הבש ןסונ א

 .בומט -סוי ןסונ צ

 טסאטניהפתיזזסא ז:י5פסא דז

 .ןגרָאמ-סוג
 .רָאי-טוג

 ?(ריא טכַאמ) וטסכַאמ סָאוו

 .טוג רעייז ,קנצאד ַא

 .באט ןריובלג ןיימ ויא סנ-יה
 ?טציא (ריא טַײז) וטסיב טלַא יוו

 ;קיס-לרד ןרָאורעג ןיבכ ךיא

 רעגנִיי סיוא (טקוק ריא) טסקוק וד

 תלהא (ריא) ןד ,רעטלע זיא רעוו
 טרעדורכ (רעשצ) ףןייד

 .רעטקע ןיּב ךיא

 (רעייא) ןכײד זיא טלַא יוו
 ?רעטסעווש

 .ןצכַא זיא יז

 ?רעטָאֿפ (רעִייא) ןַײד זיא טלַא יוו

 .קיצכעז זיא רע

 .טלַא רעייז טשינ ךָאנ זיא רע

 ,טצהרא הלה וצ ךָאנ סייג רצ

 ,גָאט ןסוג א

 ,רָאי-טוג ַא

 00אטעהפאיזזסא ז,טפפסא זדד

 .טנווָא ןטוג

 .טנווָא ןסוג

 ?רעגייז רעד זיא לפיוו

 .רעגייז א ןביז זיא סע

 ,ירֿפ ךָאנ זיא סע

 ?ןֿפָאלש (ריא טייג) וטסייג ןעוו

 ןרענייז א ףקע ןּפָאלש ייג ךיא
 ?ףיוא (ריא סייטש) וטסייטש ןעוו

 .רעגייז ַא סכַא ףיוא ייטש ךיא

 ?רעגייז (רעַײא) ןַײד טֿפיול יצ

 ;טכיהק העגנייו ןי-מ ,ןיינו

 (רעייא) ןיַײד זא ,ןיימ ךיא ןוא
 ;טייסש רעגייז

 :סייג רענייז ןיײמ ,ןייו
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 ?רעגייז רעַײנ א סָאד זיא יצ
 .ךָאוו ןייא רָאנ םיא בָאה ךיא ,ָאי

 ,ןייג ןצ םיצ ו-  טע

 .סנוזעג (טיײו  ייז

 .טייהרעסנוזעג (קייו) ייג

 ססאטאהפתיתזסא 1:75508 ךֶ
 .ןגרָאמ-טוג

 .רָאי-טוג ,ןגרָאמ-טוג

 .קיטרַאֿפ זיא ןסייברעביא רעד

 .דלאב םוק ךיא ,אי

 לּפָאג ַא ,לפֶפִל א רימ (טיג) ב"ג
 .רעסעמ ַא ןוא

 ,לֿפעל א (ךַיײא טַאנ) ריד אנ
 ,רעסעמ א ןוא לּפָאג ַא

 ?ןייר רעלעפ רעה זיא יצ

 .סייוו זיא ךעטשיט רעד ןוא ,ָאי

 ייט'(ריא סליוו) וטסל"וו יצ
 ?עווַאק רעדָא

 ייווצ טימ עווַאק קנירט ךיא
 .רעקוצ ךעלקיטש

 עטראה (ריא סקיוו) וטסקיוו יצ
 ?רעייא

 ,רעייא טזיוק סא ךלא .ןייי

 .ןכוקנַיֿפ א סע ךיא

 ךַאנ;(היא סייו) וטסיב י+צ
 ?קירעגנוה

 .טאז ןיִכ ןךיצ .ןיינ

 .ןברָאמ ןטוג א

 ,רָאי-סוג ַא

 ססאטעהפתדיזסא ןזהוֿפפסא ש

 ?(ריא טייג) וטסיינ ן"תבוו

 .ןַארָאטסער ןיא ייג ךיא

 ?(ריא טלעטשַאב) וטסלעטשַאב סָאוו!

 .ערעשטעוו לעטשאב ךיא

 ?ןטשרע םוצ (ריא טסע) וטסע סָאוו

 .זייּפשרַאֿפ ךיא סע ןטשרע םוצ

 ?ךָאנרעד (ריא טסע) וטסע סָאוו

 .ֿפוז ךיא סע ךָאנרעד

 ?ןַארָאטסער ןיא ָאד זיא ּפוז רעסָאוו

 טימ ּפוז ןוא ,ּפוזלֿפרַאֿפ ,ּפוזנשקָאל
 .ךעלריינק

 ?ייז ןבָאה ןשיילֿפ ערעסָאוו

 -בלַאק רעדָא שיילֿפדניר ןבָאה ייז
 .שיילֿפ

 ?רעדניק יד ןסע סָאוו

 .ךעלּפיר ענעסּפעש ןסע רעדניק יד

 ?שיילֿפ םוצ (ריא טסע) וטסע סָאוו

 רעדַא סעבלוב ךיא סע שיילֿפ םוצ
 ;ןוהעמ

 ?ךָאנרעד (ריא טסע) וטסע סָאוו

 .טכורֿפ ןוא טָאּפמָאק ךָאנרעד סע ךיא

 ?קנורט ַא (ריא טמענ) וטסמענ יצ

 רעדָא רעסאוו-עדָאס קנירט ךיא ,ָאי
 ;ןבוו

 .םייהַא ייג ןוא קיטרַאֿפ ןיב ךיא

 ,ןטוג א

 ;ןטונ א

 ס0אטזימםעידידזסא ז;עפפסא צד

 .טנווַא ןטוג

 .רָאי-סוג ,טנווָא ןסוג

 ?(ריא סוס) וטסוט סָאוו

 ,ןריצאפש ייג ךיא

 ?(ריא טייג) וססייג ןיהנוו

 .טָאטש ןיא ייג ךיא

 ןיא ןָאט (ריא טעוו) וטסעוו סָאוו
 ?טָאטש

 :דיילק א ןפיוק ללוו ךיא

 ?ןעצאד ןופ טייוו-םארק יד זיא לצ
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 .טנעָאנ זיא םָארק יד ,ןיינ

 ?םָארק יד זיא סַאג רעסָאוו ףיוא

 -שובטַאלֿפ ףיוא זיא סָארק יד
 :רינערופ

 סטכער (ריא סייג) וטסייג יצ
 ?סקניל רעדָא

 םקנ"ל ןייראש ךיז יירז ךיא
 .וינעווע-דרַאֿפדעב ףיוא

 טֿפיוק) וטסֿפיוק דיילק רעסָאוו
 ?(ריא

 .דיילקרעמוז א ןֿפיוק ליוו ךיא

 ךָאנ (ריא טֿפראד) וטסֿפרָאד יצ
 ?סעּפע

 סיפור ראפ א ףהאז ךיא .אי

 .סעקשטנעה

 ךיש (ריא טפיוק) וטספיוק יצ
 ?ךיוא

 ךיש עסילוו בָאה ךיא ,ןיינ
 .ןרָאי ַא רַאֿפ ןוֿפ

 .טנוזעג (טילז ) לײז

 ,טייהרעטנוזעג (טייג) ייג

 ססאטניתפאיידסא ז,85508 טבד

 .טנווָא ןטוג

 ?(ר"א סקירו) וססליוו סאהו

 .ךוב א ןֿפיוק ליוו ךיא

 וטסליוו ךוב ןימ רעסָאוו
 ?(ריא טליוו)

 .תויׂשעמ טימ ךוב א ליוו ךיא

 יד (ריא טליוו) וטסליוו יצ
 ?סכילע-סםולש ןוֿפ תויסעמ

 ;ךוב סָאד ליוו ךיא ,ָאי
 ?סע טסָאק לֿפיוו

 .רַאלָאד ייווצ טסָאק סע

 .קיליב רעייז זיא סָאד

 ס9 (ריא סליוו) וטסליוו יצ
 ?ןֿפיוק

 4 .ךוב סָאד ףיוק ךיא ,ָאי

 טימ לוֿפ ןענַײז סעצילָאּפ ענַימ
 .רעכיב

 רעכיב עשיניצידעמ עז ךיא ,ָאי
 .ןענַאמָאר ןוא

 ןֿפיוק (ריא טליוו) וטסליוו יצ
 ?ןןַאמָאר א

 וצ טייצ ןייק טשינ בָאה ךיא
 .ןענַאמָאר עגנַאל ןענעייל

 -לוש (ריא טֿפרַאד) וטסֿפרַאד יצ
 ?רעכיב

 ,טשינ ייז ףרַאד ךיא ,ןיינ

 רצ רעדירוו דלַאב (םמוק) םוק
 .ןייג

 .ןסוג א ,ָאי

 .טייהרעטנוזעג (טייג) ייג

 ם0אטצתפאדזזסא ז:פ980א טננד

 עקידייל ַא טָאה ריא זַא עז ךיא
 ;הריד

 .הריד ַא בָאה ךיא ,ָאי

 ?תיבה-לעב רעד ריא טַײז יצ

 .תיבה-לעב רעד ןיב ךיא ,ָאי

 ?הריד יד זיא ןרָאג ןכלעוו ףיוא

 .ןרָאג ןטשרע ןֿפיוא זיא הריד יד

 ?הריד יד טָאה ןרעמיצ לֿפיוו

 .ןרעמיצ ילרד טָאה הריד יד

 ?הריד יד טָאה ןרעמיצ עכלעוו

 -ניווו א ,רעמיצֿפָאלש ַא טָאה יז
 -ענאוו א ןוא ךיק א ,רעמיצ
 .רעמיצ

 ?קיטכיל הריד יד זיא יצ

 .גָאס ןצנַאג א טנילש ןוז יד ,ָאי

 ?טלעג-הריד זיא רעייט יוו

 .שדוח א רַאלָאד קיצכעז

 ןלימ ןעגנערב ללוו ךיא .סוג
 .הריד יד וקוקאב ןַאמ

 .טנווָא ןטוג א
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 ססאטניתפתדדסא ז,2850א 12
 .ןגרָאמ-טוג

 .ןגרָאמ-טוג

 ?ןעמונרַאֿפ ץַאלּפ רעד זיא יצ

 .(ךיז טצעו) ךיו ןעז .ןלינ

 (ריא טרָאֿפ) וטסרָאֿפ סייוו יוו
 ?ןַאב רעד טימ

 .ןָאטסָאב ןייק רָאֿפ ךיא

 ,סנעדיווָארּפ זיב רָאפ ךיא

 ןיא (ריא ט"יג) ןטסיינ יצ

 ?דראוורַאה

 (סייג ריא) ססיינ דזד ךוא .צי
 -רעווינוא-ןוארב ןיא אממסמ
 .טעטיס

 ןיא טנעדוטס א ןיב ךיא ,ָאי
 .רָאי ןטשרע

 ?ןַאב יד ּפָא טרָאֿפ ןעוו

 ןעצ ןיא ּפָא טרָאֿפ ןַאב יד
 .םורא סונימפ

 (רעייא) ןַײד זיא נוו
 ?שזַאגַאב

 .דענ ןיא ןביוא סניל ר

 טָאה) וטסָאה שזַאגַאב רעסַאוו
 ?(ריא)

 ַא ןוא זילאוו ַא בָאה ךיא
 .לקעּפ

 ןייד (ריא טָאה) וטסָאה יצ
 ?טעליב (רעייא)

 ןיא םיא בָאה ךיא ,ָאי
 .ענעשעק

 ?ןרעכייר ָאד ןעמ געמ יצ

 .ןרעכייר טשינ ראט עה ן"יו

 א (ריא טָאה) וטסָאה יצ
 ?גנוסייצ עקיטנייה

 ןוא זמליט יד בָאה ךיא ,ָאי
 ,גנוטייצ עשידִיי א ףךיוא

 .ןרָאֿפ וצ ןָא טבייה ןאב יד
 .ךיג רעייז טרָאֿפ יז ,ָאי
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